Colgate-Palmolive #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary Legyél Te a
Colgate Max White arca! kampány
Részvételi feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részvételi feltételeket. A Legyél Te a Colgate Max White
arca! kampányban (továbbiakban: kampány) való részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket. A
kampány-ra való jelentkezés a részvételi feltételek elfogadását jelenti.

1. A promóciós fél: Colgate-Palmolive Kft, 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/a
2. A jelentkezés feltételei: A Colgate Max White márka #ColgateSmileOn
#ColgateSmileOnHungary Kampány felhívása nyitott minden európai állampolgár számára
az alábbi piacokról: Egyesült Királyság, Írország, Dánia, Svédország, Finnország, Norvégia,
Franciaország, Belgium, Hollandia, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország,
Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lettország, Litvánia,
Észtország, Albánia, Bosznia, Bulgária, Horvátország , Koszovó, Macedónia, Montenegró,
Szlovénia, Szerbia, Németország, Ausztria és Svájc.
A jelentkezők minimum életkora 18 év, a promóciós fél alkalmazottai, közvetlen
családtagjaikat, és olyan felek, amelyek közvetlenül érintettek a tevékenységben, nem
pályázhatnak. A résztvevőknek rendelkezniük kell nyilvános Instagram profillal, hogy a
promóciós fél meg tudja tekinteni a nevezéseket.
Az alábbiakban felsorolt Részvételi feltételek minden olyan személyre vonatkoznak, akik a
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary Kampány ( „Résztvevő”, és “Résztvevők”)
kampányra nevezéseket küldenek. Kérjük, olvassa el a Colgate honlapját, [azaz:
www.colgate.hu /colgatesmileon], a Kampány aktuális feltételeihez.
3. A jelentkezés menete:
A jelentkezők úgy vehetnek részt a #ColgateSmileOn
#ColgateSmileOnHungary Kampány-ban, ha a promóciós időszakban megosztanak az
Instagramon egy üzenőfali bejegyzést a #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary hashtag
használatával, így lehetőségük nyílik, hogy a Colgate Max White márkanagykövetei
lehessenek, valamint a Colgate Max White arcai legyenek fizetett médiamegjelenésekben.
Az üzenőfali bejegyzés lehet kép és felirat vagy videó. A Résztvevők megjelölhetnek
barátokat, hogy részvételre buzdítsák őket, de egy megjelölés nem jelent nevezést is.
Minden résztvevőnek meg kell felelnie a 4. pontban meghatározott Jelentkezési
feltételeknek.
4. Jelentkezési feltételek:
a. A résztvevőknek rendelkezniük kell nyilvános Instagram profillal, hogy a promóciós
fél meg tudja tekinteni a nevezéseket.
b. Egy Résztvevő csak egy nevezést küldhet.
c. Minden jelentkezésben csak egy Résztvevő lehet.
d. A Kampány-on való részvételhez nem szükséges nevezési díjat fizetni vagy terméket
vásárolni.

e. A #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary Kampány-on való részvétellel
valamennyi résztvevő engedélyt ad a Colgate-Palmolive cégeknek,
leányvállalatoknak, alkalmazottaknak, ügynökségeknek, hogy (1) fényképeket,
videókat („Felvétel”) készítsenek és (2) megadják nekik a jogot, hogy a Felvételeket
használják és publikálják a képeikkel, és/vagy nevükkel, Instagram profilukon
elérhető nyilvános információkkal (együttesen: „Tartalom”) a Max White márka
minden fajta reklámozására és promóciójára. A résztvevők arra is feljogosítják a
Promóciós felet, hogy a #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary Kampány
tartalmát a Colgate-Palmolive csatornákon és a promóciós anyagokban közzétett
Instagram-on használják. Amennyiben a résztvevők szeretnék visszavonni ezeket a
jogokat, a szóban forgó posztot törölniük kell az Instagram profiljukról.
f. A Kampány-ra való jelentkezéssel a jelentkezők elfogadják, hogy az alábbi
megnyilvánulásoktól tartózkodnak a jelentkezésükben:
i. Rágalmazó, sértő, obszcén, rasszista, szexista és homofób megnyilvánulások.
ii. Olyan megfogalmazások, támadások és megjegyzések, amelyek fenyegetők,
visszaélést sugallnak, sértőek, gyűlöletkeltőek vagy diszkriminálóak
iii. Megszemélyesítések, illegális megjegyzések/javaslatok vagy
észrevételek/javaslatok, amelyek megsértik vagy bármely harmadik fél (ek)
tulajdonjogát vagy más jogait, vagy azok megsértésére ösztönöznek.
iv. Olyan megfogalmazás, amely vulgáris, profán, nyers, erőszakos vagy
ellenséges , vagy káromkodást tartalmaz.
v. Olyan megnyilvánulás, amely kedvezőtlen képet fest vagy a hirdető vagy a
promóciós fél márkáinak megvetését vagy nevetségessé tételét sugallja.
g. A Promóciós fél fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítse a Résztvevő jelentkezését,
amennyiben az megsérti ezeket a feltételeket. A Promóciós fél kizárólagos és teljes
mérlegelési jogkörrel rendelkezik, és döntése végleges.
h. A Promóciós félnek jogában áll a #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary
Kampány-t és a résztvevő országokat megváltoztatni, lemondani, vagy
meghosszabbítani a résztvevők értesítésével.
i. Egy jelentkezés érvénytelen, ha
i. nem releváns a #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary Kampány-hoz
ii. ha a hozzászólás nem helyénvaló vagy ha a Promóciós fél érthetetlennek
tartja.
j. A #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary Kampány-ra való jelentkezéssel a
Résztvevők elfogadják és vállalják, hogy eleget tesznek a Részvételi feltételeknek.
k. Kereskedelmi profilokról, beleértve a fogyasztói vagy piaci csoportokat, valamint
harmadik felektől származó nevezések nem kerülnek elfogadásra. A hiányos vagy
olvashatatlan bejegyzéseket és az olyan bejegyzéseket, amelyek nem felelnek meg
teljes mértékben e feltételeknek, kizárják és nem számítják be.
l. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Résztvevő számítógépet használ, hogy megkerülje ezt
a feltételt, például a „script”, a „brute force” használatával, az IP-címek
manipulálásával maszkolja az azonosságát, vagy bármely más automatizált eszközt
használ
annak
érdekében,
hogy
növelje
a
#ColgateSmileOn
#ColgateSmileOnHungary Kampány-ba történő felvételét olyan módon, amely nem
felel meg a Kampány szellemének, az adott személy bejegyzéseit kizárják, és a Max
White Márkanagykövet cím érvénytelen lesz.
m. A Promóciós fél a nyertesektől személyazonosságuk és koruk bizonyítását kérheti. A
megfelelőnek tartott bizonyítás jellegéről a Promóciós fél dönt.
n. A Promóciós fél nem vállal felelősséget a késői, hibás helyre küldött, vagy hiányos
nevezésekért, vagy az esetleges hackertevékenységért, az elektronikus eszközök,

számítógépes adatátvitel és/vagy a hálózati kapcsolatok meghibásodásáért, valamint
nem vállal felelősséget a megadott információkban található pontatlanságokért vagy
bármilyen műszaki vagy emberi hibáért, amely a nevezések kezelése során felmerül.
Egy bejegyzés elküldéséről szóló bizonyíték nem bizonyítja a Promóciós félhez való
beérkezést.
o. A promóciós fél és bármilyen társvállalat nem vállal felelősséget olyan hibákért,
amelyek a promóciós fél befolyásán kívül esnek. Amennyiben a #ColgateSmileOn
#ColgateSmileOnHungary Kampány bármilyen a Promóciós fél befolyásán kívül eső
okból (pl. hackertámadás, vírusok) olyan mértékben hátráltatva van, hogy az a
Promóciós fél szerint a #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary Kampány
lebonyolítását, biztonságát, vagy igazságosságát veszélyezteti vagy sérti, a
Promóciós fél fenntartja a jogot, hogy módosítsa, felfüggessze, vagy befejezze a
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary részét vagy egészét.
p. A Max White Márkanagykövet cím nem átruházható és nem válható készpénzre.
q. A Promóciós fél nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért,
felelősségért, sérülésért, kiadásért, költségért vagy követelésért, amelyet a nevezők
a Kampány-ba való nevezés, vagy a díj elfogadása miatt szenvednek.
r. A Promóciós fél döntése végleges, kötelező érvényű, és nem szükséges indokolni.
5. Promóciós időszak: A Kampány 2019. augusztus 12. és 2019. november 30. között nyitott (a
Promóciós időszak). A 2019. augusztus 12. előtt vagy 2019. november 30. után beérkező
nevezések nem kerülnek elfogadásra. A promóciós időszak előzetes értesítést követően
meghosszabbítható vagy lerövidíthető, amennyiben azt a Promóciós fél elfogadja és a
körülmények megfelelőek.
6. Márkanagykövet kiválasztás és díjazás:
a. A márkanagyköveteket két lépésben választják ki:
i. A Colgate-Palmolive regionális bizottságaimegtekintik az összes nevezést és
minden résztvevő régióban öt döntős nevezést választanak ki (a „Regionális
Döntős Nevezések”) 2019. december 6-ig. A bizottságokban a ColgatePalmolive képviselői, valamint egy további független képviselő található.
ii. A második Colgate-Palmolive bizottság, amely a Colgate európai
központjában található, megtekinti az összes #ColgateSmileOn
#ColgateSmileOnHungary Regionális Döntős Nevezést és öt nevezést választ
ki 2020. január 31-ig, amelyek készítői a Max White márkanagykövetei
lesznek (a „Max White Márkanagykövetei”, egyenként a „Max White
Márkanagykövete”).
A bizottságban a Colgate-Palmolive képviselői,
valamint egy további független képviselő található.
b. A Max White Márkanagykövetek Instagramon kapnak értesítést. Minden Max White
Márkanagykövetnek hivatalosan el kell fogadnia a kinevezést közvetlen e-mailben az
értesítést követő 72 órán belül. A Max White Márkanagyköveteknek alá kell írniuk a
szükséges meghatalmazásokat és dokumentumokat, amelyben feljogosítják a
Colgate-Palmolive-ot,
hogy
kereskedelmi
célokra
felhasználja
a
képeiket/nevüket/videóikat/képmásaikat. Amennyiben ez 72 órán belül nem
történik meg, a Max White Márkanagykövet kinevezés érvénytelenné válik.
c. Minden Max White Márkanagykövetnek elérhetőnek kell lennie 2020 tavaszán
annak érdekében, hogyrészt vegyenek egy fotózáson és interjún Párizsban,
Franciaországban, hogy a történetük része legyen egy jövőbeli Max White
médiakampánynak. A fotózás pontos időpontja még egyeztetés alatt van.
Amennyiben a Max White Márkanagykövet nem elérhető a fotózás időpontjában,

akkor feladja a Max White Márkanagyköveti címét. A Promóciós fél ekkor egy másik
Márkanagykövetet választ a megmaradt Regionális Döntös Nevezésekből. A Max
White Márkanagyköveteknek rendelkeznie kell érvényes útlevéllel és a célországba
való belépési engedéllyel. Az út költségei nem fedezik az alábbi felmerülő
költségeket: minibár, szobaszervíz, mosás, telefonhívások, filmek vásárlása, további
szolgáltatások, mint például a spa, internetkapcsolat, illetve a hotelben vagy
harmadik félben okozott kár.
d. A Max White Márkanagykövetekről a fotózás során készült fotókat és videókat a
Colgate promóciós anyagaiban használják fel, valamint a Colgate-Palmolive
közösségi média megjelenéseiben és weboldalán a jövőbeli Max White
médiakampány keretein belül, hogy 2020-ban a Max White-ot promotálják. („Max
White Márkanagykövet Tevékenység”). A Promóciós fél jogában áll a Max White
Márkanagykövetekről a fotózás során készült fotókat és videókat a Colgate
promóciós anyagaiban, valamint a Colgate-Palmolive közösségi média
megjelenéseiben és weboldalán felhasználni vagy nem használni.
e. A Max White Márkanagykövet cím nem átruházható és nem válható készpénzre.
f. Minden Regionális Döntős Nevezés beküldője (kivéve a Max White
Márkanagyköveteket) egy 50 eurónak megfelelő értékű Max White termékeket
tartalmazó ajándékcsomagot kap.
g. A nyertes résztvevő felhatalmazza a Szervezőt, hogy a nyertes teljes nevét és a
városát az interneten és/vagy más megfelelőnek tartott módon megossza.

7. Adatvédelem: Az Ön személyes adatait a promóció adminisztrálására és az Önnel való
kapcsolatunk kezelésére használjuk fel. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Irányelveinket a
részletekért, valamint hogy megtudja, hogyan gyakorolhatja személyes adataival kapcsolatos
jogait.
a) A Promóciós fél a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően - beleértve az EU általános adatvédelmi rendeletét - tiszteletben tartja
a magánéletét. Amennyiben személyes adatokat bocsát a Promóciós fél
rendelkezésére a #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary Kampány-al
kapcsolatban, a Promóciós fél azt csak a #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnHungary
Kampány-al kapcsolatban dolgozza fel nyilvántartási célokra, valamint az azzal
kapcsolatos tevékenységekre.
b) Minden Regionális Döntős Nevezés beküldőjének a következőket kell megadnia:
teljes név, születési dátum, életkor igazolása, Európai Uniós állampolgárság
igazolása, lakcím, e-mail cím és telefonszám.
c) Minden Max White Márkanagykövetnek a következőket kell megadnia: teljes név,
születési dátum, életkor igazolása, Európai Uniós állampolgárság igazolása, lakcím, email cím, telefonszám és útlevél szám az utazás szervezése miatt.
d) A Promóciós fél és globális kapcsolt vállalkozásai ezeket a személyes adatokat
felhasználhatják és megoszthatják harmadik felekkel a megegyezett célokra. A
fentiek kivételével adatait bizalmasan kezeljük.
8. Általános

a. A promóciót az Instagram nem szponzorálja, támogatja, vagy felügyeli.
b. Amennyiben ezen Részvételi feltételek pontjainak része vagy egésze törvénytelen,
érvénytelen, vagy nem érvényesíthető:
i. figyelmen kívül kell hagyni olyan mértékben, amennyire szükséges annak
biztosítása érdekében, hogy nem törvénytelen, érvénytelen vagy nem
érvényesíthető, de ha ez nem lehetséges;
ii. Kikerül a Részvételi feltételekből és a Részvételi feltételek további pontjai
továbbra is teljes mértékben hatályosak maradnak.

