
Pogoji sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo adventni koledar NIVEA« 

 
Organizator nagradne igre »Podarjamo adventni koledar NIVEA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je 
podjetje BEIERSDORF d.o.o., Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne 
igre je odgovorno podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
pogodbeni izvajalec). 
 
Nagradna igra bo potekala v času od 23. 11. 2022 do 27. 11. 2022 do 24.00 ure.  
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju BEIERSDORF d.o.o. in INNOVATIF d.o.o. ter 
njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je 
po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko 
zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši zaposlenega).  
 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim prebivališčem v Republiki  
Sloveniji. S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči izrecno potrjuje, da se je v celoti seznanil s 

pravili, jih sprejema in hkrati potrjuje, da jih bo spoštoval. 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
 

Potek nagradne igre  
 
Sodelujoči bo s klikom na gumb v NIVEA novicah preusmerjen na spletno stran: 

https://www.nivea.si/nasveti/newsletter-nagradna-igra 

V nagradni igri sodeluje tako, da: 

• se prijavi v svoj profil na NIVEA spletnem mestu, 

• na spletni strani: https://www.nivea.si/nasveti/newsletter-nagradna-igra odgovori na 
zastavljeno vprašanje, 

• v obrazec vnese svoje osebne podatke, 

• označi, da se strinja s pravili sodelovanja in 

• s klikom na gumb potrdi sodelovanje. 
 

Med vsemi sodelujočimi bo 28. 11. 2022 izveden naključni žreb, kjer bo določen 1 nagrajenec.  
Z oddajo ocene se šteje, da sodelujoči potrjuje verodostojnost oddanih podatkov in soglaša, da  
organizator z njimi razpolaga izključno za namen nagradne igre na spletu. Zaradi reševanja 
morebitnih pritožb oziroma sporov, naročnik in tehnični izvajalec podatke hranita še 18 mesecev po 
zaključku nagradne igre. 
 

Nagrada  
 
3 x adventni koledar NIVEA 
 
Vrednost nagrade je manjša od 42,00 EUR, zato se akontacija dohodnine ne obračuna.  
 

Objava nagrajenca in prevzem nagrad  
 
Nagrajenec (ime, priimek in kraj) bo po tem, ko izvajalcu posreduje svoje podatke, objavljen na 
spletnem mestu www.nivea.si. Nagrajenec bo najkasneje 1 dan po žrebu kontaktiran preko e-
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naslova, s katerim je prijavljen v MojaNIVEA profil. Nagrajenec mora nato v roku 5 dni posredovati 
svoje podatke za dostavo nagrade.  
 
Izžrebanec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade, ne posreduje  
vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako izžrebanec ni upravičen do nagrade,  
če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se izžrebancu nagrada ne podeli. Nagrade ni  
mogoče menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo.  

 
Izključitev odgovornosti  
 
Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:  

• nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,  

• nedelovanje spletne nagradne igre, 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 nagradni igri, na katere 
organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,  

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,  

• kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 
 

Odgovornosti in pravice sodelujočega  
 
Sodelujoči v nagradni igri je v celoti odgovoren za objavljeno vsebino. Sodelujoči se zavezuje, da ne 
bo v nobenem primeru posredoval v objavo 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 nagradne igre.  
 

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi 
lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo nagradni igri ter omogočilo njeno zlorabo. Organizator si 
pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebin, ki so v nasprotju s temi 



pravili, ne objavi ali jih umakne s spletnega mesta in udeleženca, ki je vsebino objavil, izloči iz 
nagradne igre. 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 nagradne igre. Sodelujoči, ki 
objavi oceno, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli 
tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami. 
 

Varstvo osebnih podatkov  
 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in  
obdeluje zbirko osebnih podatkov posameznikov, sodelujočih v nagradnih igrah, v skladu z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po 
zakonu in v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf d.o.o. 
 
Organizator lahko obdeluje zbrane podatke za namene obveščanja o nagradni igri. 
 

Sprememba pravil  
 
Organizator igre, BEIERSDORF d.o.o., si pridružuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje  
nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični razlogi.  
 
Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli po e-pošti ali pisno na naslov zahteva preklic privolitve 
obdelave osebnih podatkov, na način kot je zapisan v Politiki zasebnosti. 
 
Ljubljana, 23. 11. 2022  
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