Pravila sodelovanja v nagradnem natečaju »Postanite slovenski obraz NIVEA
Cellular LUMINOUS!«
1. Podatki o organizatorju nagradnega natečaja
Organizator nagradnega natečaja z nazivom »Postanite slovenski obraz NIVEA Cellular LUMINOUS!«
(v nadaljevanju: nagradni natečaj) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v
nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradnega natečaja skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).
2. Namen nagradnega natečaja
Namen nagradnega natečaja je promocija izdelkov NIVEA Cellular LUMINOUS.
3. Trajanje nagradnega natečaja
Nagradni natečaj bo potekal od 1. 7. do 21. 7. 2022.
4. Udeleženci nagradnega natečaja
Udeleženci nagradnega natečaja so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, starejše od 18 let, ki se prijavijo k sodelovanju preko spletne strani:

https://www.nivea.si/nivea-novosti/luminous-ambasadorka.
V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter
sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski
partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja.
Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradnega natečaja.
Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju. Posameznik lahko
sodeluje v nagradnem natečaju večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado.
5. Pravila in pogoji nagradnega natečaja
S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradnega
natečaja in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V
primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh
morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje
teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.
6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradnega natečaja
Udeleženci v nagradnem natečaju sodelujejo tako, da se:
- prijavijo v svoj NIVEA profil na spletnem mestu https://www.nivea.si/,
- na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/luminous-ambasadorka
o napišejo, zakaj jih je linija NIVEA Cellular Luminous prepričala,
o odgovorijo na zastavljeno vprašanje o vzroku nastanka madežev,
o naložijo fotografijo, na kateri je viden njihov obraz po uporabi izdelkov,
o vpišejo svoje kontaktne podatke v obrazec (ime, priimek, e-naslov, naslov, hišno
številko, poštno številko, pošto in telefonsko številko).
o označijo, da se strinjajo s pravili sodelovanja,
o potrdijo svojo prijavo s klikom na gumb.
Najkasneje 1. 8. 2022 bo komisija na podlagi prejetih fotografij in opisov izbrala največ 20 nagrajenk,
ki bodo prejele nagrado: paket za dnevno nego NIVEA Cellular LUMINOUS.

Najkasneje 5. 8. 2022 bo komisija 20 izbranih nagrajenk pozvala, da pripravijo kratek amaterski
videoposnetek, v katerem dodatno pojasnijo, zakaj naj bi prav one postale slovenski obraz linije in
prejele letno zalogo izdelkov.
Najkasneje do 14. 8. morajo finalistke poslati video izvajalcu natečaja preko enega od kanalov, ki
bodo navedeni v sporočilu, ki ga bodo prejele.
22. 8. 2022 bo komisija izbrala največ 3 glavne nagrajenke, ki bodo postale obraz linije NIVEA
Cellular LUMINOUS in prejele letno zalogo izdelkov iz linije ter bodo predstavljene v lokalni kampanji
za linijo NIVEA Cellular LUMINOUS.
7. Nagradni sklad
V nagradnem skladu so naslednje nagrade:
1 krog:
- 20x paket za dnevno nego NIVEA Cellular LUMINOUS. Posamezen paket vsebuje:
o 1x serum NIVEA Cellular LUMINOUS
o 1x dnevni fluid NIVEA Cellular LUMINOUS
2 krog:
- 3x paket z letno zalogo promocijskih pakiranj izdelkov NIVEA Cellular LUMINOUS.
Posamezen paket vsebuje:
o 5x serum NIVEA Cellular LUMINOUS
o 5x dnevni fluid NIVEA Cellular LUMINOUS
o 5x nočna krema NIVEA Cellular LUMINOUS
- 3x profesionalno fotografiranje z ličenjem in friziranjem v Ljubljani z namenom izdelave
fotografij in videoposnetkov, ki bodo uporabljeni v kampanji za izdelke NIVEA Cellular
LUMINOUS

8. Podeljevanje nagrad
1. krog: Nagrade bodo podeljene do 20 sodelujočim, ki bodo v času trajanja nagradnega natečaja na
spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/luminous-ambasadorka napisale, zakaj jih je linija
Cellular LUMINOUS prepričala, odgovorile na vprašanje o vzroku nastanka pigmentnih madežev in
naložile svojo fotografijo ter v skladu s pravili sodelovale v nagradnem natečaju.
2. krog: Nagrade bodo podeljene do 3 sodelujočim, ki bodo pozvane, da pripravijo kratek amaterski
video, v katerem pojasnijo, zakaj naj bi prav one postale sleovenski obraz linije.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru, da ne prejme dovolj ustreznih videoposnetkov, podeli
manjše število nagrad, oz. nagrad ne podeli.
9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine
Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija
dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.
10. Izbor nagrajenk
Nagrajenke bo izbrala komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja natečaja in pogodbenega
izvajalca:
- Anita Bogataj Melihen, Beiersdorf
- Nataša Lujanac, Beiersdorf
- Jasna Potrata, Innovatif

Kriteriji, po katerih bodo izbrane nagrajenke so:
- Ustreznost in primernost zapisane vsebine ter videoposnetka glede na izhodišča, podana na
spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/luminous-ambasadorka
- Primernost kandidatke glede na vrednote blagovne znamke.
V izbor se uvrstijo vse sodelujoče kandidatke od začetka nagradnega natečaja do vključno 21. 7. 2022
do 23:59 ure.
Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
• nagrajenka ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je uporabnica v natečaju sodelovala v nasprotju s pravili in pogoji.
Hkrati organizator nagradnega natečaja pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug
namen.

Udeleženka lahko sodeluje večkrat, a prejme le eno nagrado. Kot udeleženka se razume fizična oseba
s podatki: ime, priimek, naslov, poštna številka, mesto, e-naslov. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti
zahtevati njene denarne protivrednosti.
11. Objava nagrajenk
Povezava do seznama nagrajenk bo najkasneje 3 dni po izboru objavljena na spletni strani
https://www.nivea.si/nivea-novosti/luminous-ambasadorka.
Vse udeleženke nagradnega natečaja se z udeležbo v nagradnem natečaju izrecno in nepreklicno
strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.
Nagrajenka organizatorju nagradnega natečaja izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v
sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih izbora oz.
prevzema nagrade.
Pritožba na izbor nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.
12. Zaveze sodelujočih
Nagrajenka oz, nagrajenke, ki bodo izbrane za glavno nagrado – naziv obraz NIVEA Cellular
LUMINOUS in celoletna zaloga izdelkov, se zavezujejo, da bodo sodelovale tudi v nadaljnjih fazah
projekta in se v zvezi s tem strinjajo in dajejo izrecno in brezpogojno privolitev za uporabo posnetih
materialov v komercialne namene, za kar izjavljajo, da ne bodo zahtevale nobenega finančnega
nadomestila. Prav tako morajo podpisati privolitev za snemanje in uporabo posnetih materialov v
komercialne namene, kar je pogoj za izročitev nagrade. V primeru, da nagrajenke zavrnejo podpis
privolitve, naknadno izgubijo pravico do nagrade, v organizatorjevi presoji pa je, ali bo izbral
nadomestno nagrajenko, ali ne.
Prejemnice naziva obraz NIVEA Cellular LUMINOUS se hkrati zavezujejo, da se bodo tekom aktivacije
vzdržale vsakršnega ravnanja, ki bi utegnilo očrniti ali kakorkoli spraviti v slabo luč organizatorja,
druge sodelujoče ali osebe, ki bodo sodelovale pri izvedbi nagradnega natečaja. Ves čas natečaja
bodo upoštevale navodila organizatorja ali drugih oseb, ki bodo sodelovale pri njegovi izvedbi.
Organizator bo z izbranimi prejemnicami glavne nagrade nagrade sklenil pogodbo.

13. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženke soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za
udeležbo v nagradnem natečaju.
Prejemnice nagrade 1. kroga bodo nagrade prejele po pošti, na naslov, ki so ga navedle v obrazcu. Pri
pošiljanju bodo upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.
Prejemnice nagrade 2. kroga bodo nagrade prejele v živo, na snemanju, katerega datum bo določen
naknadno.
13. Izključitev odgovornosti
Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
• nedelovanje nagradnega natečaja, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo
storitev spletnega mesta,
• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem
natečaju, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
• Sodelovanje v nagradnem natečaju z napačnimi podatki,
• kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade.
14. Odgovornosti in pravice sodelujočega
Sodelujoči v nagradnem natečaju je v celoti odgovoren za objavljeno vsebino. Sodelujoči se zavezuje,
da ne bo v nobenem primeru posredoval vsebin:
- ki vsebujejo kakršne koli podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko
prizadete katere koli pravice tretjih oseb,
- ki bi lahko povzročile kakršno koli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi
in moralo,
- ki vsebujejo motive ali drugo gradivo znanih oziroma javnih oseb, glasbenikov, politikov,
igralcev, športnikov, risanih ali računalniških junakov ipd,
- ki vsebujejo motive ali drugo gradivo, pri katerem obstaja avtorska pravica nekoga drugega,
- ki vsebujejo imena podjetij in tržnih znamk, slogane, umetniška dela, zaščiteno gradivo ali
tržne znamke,
- ki vsebujejo žaljive in izzivalne slike, grafike oziroma drugo gradivo z verskimi, rasističnimi,
sovražnimi, nasilnimi ali političnimi sporočili v vseh oblikah,
- ki vsebujejo telefonske številke, naslove, spletne naslove, številke računov ali osebnih številk,
- ki vsebujejo nabožne vsebine, ki prikazujejo mnenja ali prepričanja političnih ali religioznih
skupin,
- ki vsebujejo podobe, ki prikazujejo nelegalno ali protidružbeno vedenje in kulturno ali
družbeno občutljive teme,
- ki vsebujejo besedila in slogane marketinških ali promocijskih sporočil,
- ki vsebujejo kletvice, obrekovanja ali vsebine, ki kršijo kakršna koli pravila ali zakone, ki so jim
podvrženi,
- ki vsebujejo kakršne koli oblike samopromocije (osebna/poslovna kartica, vizitka),
- ki vsebujejo vsebine, ki bi lahko kakor koli drugače ogrozili ugled ali povzročili škodo
organizatorju nagradnega natečaja.
Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi
lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo nagradnemu natečaju ter omogočilo njegovo zlorabo.
Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebin, ki so v
nasprotju s temi pravili, ne upošteva pri izboru in udeleženca, ki je vsebino objavil, izloči iz

nagradnega natečaja. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo
brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani s spletnega mesta in izloči iz nagradnega natečaja.
Sodelujoči, ki objavi takšno vsebino, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil
organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.
15. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradnem natečaju soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi,
vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja
Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU
– GDPR).
Udeleženec nagradnega natečaja ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za
uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom,
ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta
v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh
od prejema preklica.
16. Dostop do pravil
Povezava do pravil nagradnega natečaja bo objavljena na spletni strani https://www.nivea.si/niveanovosti/luminous-ambasadorka, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim.
17. Ostale določbe
Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradnem natečaju organizator ne bo upošteval. Odločitev
organizatorja in izvajalca nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem je
dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradnega natečaja,
če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil
bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem
natečaju po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje spremembami.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je
pristojno sodišče v Ljubljani.
V Ljubljani, 1. 7. 2022

