Pogoji sodelovanja v nagradni igri NIVEA nagradno vprašanje
Organizator nagradne igre »NIVEA nagradno vprašanje« (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 8. 4. 2019 do 21. 4. 2019 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 z
pravili, jih sprejema in hkrati potrjuje, da jih bo spoštoval.
V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Potek nagradne igre
Sodelujoči bo s klikom na gumb v NIVEA novicah preusmerjen na spletno stran z nagradnim
vprašanjem. V nagradni igri sodeluje tako, da označi pravilni odgovor na naslednje vprašanje:
NIVEA spreji za oblikovanje las so na voljo v treh različicah. Katerih?
In odda zahtevane kontaktne podatke (ime, priimek, e-naslov, ulica in hišno št., poštno številko ter
kraj) do 21. 4 2019. Med vsemi prispelimi pravilnimi odgovori bo 22. 4. 2019 izveden naključni žreb.
Z oddajo odgovora 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
3x NIVEA sprej za oblikovanje las po izbiri nagrajenca in NIVEA žepno ogledalo
Vrednost nagrade je manjša od 42,00 EUR, zato se akontacija dohodnine ne obračuna.

Objava nagrajencev in prevzem nagrad
Nagrajenci (ime, priimek in kraj) bodo objavljeni na spletnem mestu www.nivea.si. Nagrado bodo
prejeli na naslov, naveden v obrazcu s prijavo.
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.

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, 8. 4. 2019

