INFLUENCER VERSENYSZABÁLYZAT
#GIORDANIGOLDBEAUTYCHALLENGE

§1
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1. A „Giordani Gold Beauty Challenge” influencer verseny (a továbbiakban: “Verseny”) szervezője
az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság (a társaság a magyar jog szerint
alapított és jelenleg is működő társaság, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., adószáma:
10485635-2-42, a továbbiakban: “Oriflame”). A versenyleírás és annak feltételei a
www.bccoriflame.hu weboldalon érhetőek el. A versenyt az Oriflame az alábbi közösségi oldalain
is közzéteszi: www.facebook.com/Oriflame20; www.instagram.com/oriflamehungary_official;
www.facebook.com/beautyandchicclubbyoriflame/.
2. A verseny célja, hogy a kiválasztott győztesek részt vehetnek Olaszországban az Oriflame
nemzetközi Giordani Gold márka eseményén és a Giordani Gold magyarországi
márkanagykövetei lehetnek 2019.01.01. napjától 2019.12.31. napjáig, Magyarország minden
városában.
3. A verseny Magyarország területén kerül lebonyolításra.
4. A "Giordani Gold Beauty Challenge" márkanév és a Verseny egyéb elemeinek kizárólagos
tulajdonosa az Oriflame, a márkanevet vagy a Verseny során tudomásra jutott egyéb információt
reklámhoz és vagy kereskedelmi célra használni kizárólag az Oriflame írásos engedélyével lehet.
5. A Verseny 2018.10.15. napjától 2018.12.04. napjáig tart.
6. A Versenyszabályzat a www.bccoriflame.hu weboldalon érhető el és onnan tölthető le.
7. A Versenyre való jelentkezéssel a résztvevő automatikusan elfogadja jelen Versenyszabályzat
minden pontját, valamint kötelezettséget vállal a szabályok betartására és kijelenti, hogy a
Versenyszabályzatban foglalt minden feltételnek megfelel. Ha a résztvevő a
Versenyszabályzatban előírtak bármelyikének nem felel meg, vagy szabályt sért, úgy elveszíti a
jogot
a
versenyen
való
részvételre
és/vagy
a
nyereményhez.
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§2
CONTEST PARTICIPANTS
A VERSENY RÉSZTVEVŐI
8. A Verseny résztvevője az a természetes személy lehet, aki az alábbi feltételek mindegyikének
megfelel:
a. a versenyre való jelentkezéskor 18. életévét betöltötte,
b. rendelkezik valamelyik különböző közösségi média felületekkel (Instagram, Facebook,
blog, YouTube csatorna) és 1000 vagy azt meghaladó számú követője vagy
feliratkozója van valamelyik közösségi felületen, valamint
c. jelen Versenyszabályzatot elfogadja.
9. A Versenyben nem vehetnek részt az Oriflame tanácsadók, az Oriflame munkavállalói, valamint
azok a személyek, akik az Oriflame képviseletében a Verseny előkészítésében vagy
lebonyolításában részt vettek, valamint az előbbiekben felsorolt személyek közeli hozzátartozói.
Közeli hozzátartozó alatt az adott személy felmenőit, leszármazói, testvéreit, házastársát, szüleit,
unokatestvéreit, valamint örökbefogadott gyermekeit kell érteni.
§3
RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK
1.

A Versenyre bárki jelentkezhet, aki jelen szabályzat 2. §-ban foglaltaknak megfelel.

2.

A Résztvevők a Versenyre jelentkezéskor, illetve a Verseny alatt nem állhatnak (profit
orientált marketing és promóciós) együttműködésben más kozmetikai cégekkel vagy
ügynökségekkel.

3. A Verseny az alábbi szakaszokból áll:
I. SZAKASZ: 10 INFLUENCER KIVÁLASZTÁSA
II. SZAKASZ: GIORDANI GOLD ESEMÉNY ÉS GG CHALLENGE BEMUTATÓ
III. SZAKASZ: FOTÓZÁS
IV. SZAKASZ: a VÉGSŐ GYŐZTESEK kiválasztása - szavazás
4. A Verseny későbbi szakaszaiban csak az a Versenyző vehet részt, aki a korábbi szakasz(ok)ban is
részt vett.
5. A Verseny 1. szakaszában való részvétellel a résztvevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
Oriflame a versenyző családi és utónevét, valamint a képmását promócióhoz, reklámhoz
kereskedelmi céllal használja, nyilvánosságra hozza bármely hazai, vagy nemzetközi piacon
időbeli korlátozás és minden további kompenzáció nélkül a hatályos jogszabályokat betartva.
6. A Versenyen való részvétellel a résztvevők a Versenyszabályokat, illetve az Oriflame versennyel
kapcsolatos döntéseit – amelyek a Versenyt illetően véglegesnek tekintendők – magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.
7. A díjak (a nyeremények) nem átruházhatók. A Nyerteseket kizárólagos felelősség terheli a
nyeremény(eke)t esetlegesen terhelő adók megfizetésével kapcsolatban.
§4
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A VERSENY SZAKASZAI
I. SZAKASZ – 10 INFLUENCER KIVÁLASZTÁSA
1. Az Oriflame Zsűrije saját követelményrendszere alapján 10 influencer részére meghívót küld,
hogy vegyenek részt a Giordani Gold Beauty Challenge versenyen. A meghívók 2018.09.01.tól 2018.10.01-ig közötti időszakban kerülnek kiküldésre. A meghívók az influencerek
nyilvános Instagram fiókjánál megadott email címre kerülnek kiküldésre.
2. A meghívott influencerek pozitív visszajelzésük esetén a verseny résztvevőjeként
regisztrálásra kerülnek.
3. A Versenyben való részvételhez a résztvevőnek
i.
el kell fogadnia a Versenyszabályzatot,
ii.
hozzájárulását kell adnia a versennyel kapcsolatban a személyes adatainak kezeléséhez
4. A 10 kiválasztott influencer személye a www.bccoriflame.hu weboldalon közzétételre kerül.
II. SZAKASZ – GIORDANI GOLD ESEMÉNY ÉS GG CHALLENGE BEMUTATÓ
1. A Verseny II. szakaszában a kiválasztott résztvevőket meghívják a Giordani Gold
eseményre. Az esemény alatt a résztvevők:
a. részt vesznek a Giordani Gold márka bemutatóján,
b. információkat kapnak a versennyel kapcsolatban,
c. tesztelhetik a Giordani Gold termékeket,
d. kapnak egy Oriflame Beauty táskát Giordani Beauty Makeup termékekkel

III. SZAKASZ – FOTÓZÁS
1. A III. SZAKASZ során a résztvevőknek el kell készíteniük a saját olasz stílusú fotóját. Az
Oriflame az alábbi eszközöket biztosítja a fotózáshoz:
a. helyszín
b. fotós
c. sminktermékek
d. hajápoló termékek
e. ruha
f. dekorációs eszközök a fotózáshoz
2. Az influencereknek a fotó elkészítésénél az alábbi feladatokat kell végrehajtaniuk:
a. smink elkészítése a helyszínen található Giordani Gold sminkekből
b. frizura elkészítése – fodrász segítségével
c. ruha kiválasztása – stylist segítségével
d. dekoráció kiválasztása a fotóhoz
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A III. SZAKASZ NYERTESEINEK KIVÁLASZTÁSA
1. A III. SZAKASZ lezárását (vagyis a 2. és 3. FELADATOT) követő 7 napon belül elkészülnek.
2. A nyertesek listája (teljes névvel és fotóval) a www.bccoriflame.hu weboldalon közzétételre
kerül.
3. A nyertes fotóra 2018. november 15-től 2018. december 1-ig lehet szavazni. Ez idő alatt
leadott legtöbb szavazatot kapott fénykép tulajdonosa kerül ki nyertesként.
4. Amennyiben a Végső Nyertes visszautasítja a fődíjat és/vagy az Oriflame-mel való
együttműködést, vagy az eredményhirdetést követő 3 napon belül nem lehet kapcsolatba lépni
vele a jelentkezési lapon helytelenül vagy valótlanul megadott adatok miatt vagy a jelen
szabályzatban meghatározott okból a Versenyből kizárásra kerül, úgy e Végső Nyertes
felváltásra kerül a Tartalék Nyertesek Listáján első helyen szereplő tartalék nyertessel, vagyis
a második legtöbb szavazatot kapott fénykép tulajdonossal. A fenti szabályok a tartalék
nyertesekre is vonatkoznak.
SZAVAZÁSA
1. A III. SZAKASZ során 2 nyertes kerül kiválasztásra. Egyik nyertes a www.bccoriflame.hu
weboldalon legtöbb szavazatot kapott fénykép tulajdonosa, a másik nyertes pedig a szakmai
zsűri által kiválasztott nyertes.
2. A zsűri elnöke az Oriflame-nél ügyvezető igazgatói pozíciót betöltő személy.
3. A zsűri legfeljebb 4 főből állhat.
4. Az Oriflame Zsűriszabályzata határozza meg az értékelés, a szavazás ész ülések menetének
szabályait.
5. A zsűri ülései nem hivatalosak.
6. A zsűri üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet valamennyi tagnak alá kell írnia.
7. A zsűri döntése az I. SZAKASZBAN kiválasztott influencerek és a IV. SZAKASZBAN
kiválasztott nyertesek esetében végleges és kötelező érvényű, semmilyen panasz tárgyát nem
képezheti.
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§5
DÍJAK
1.

A Versenyen az Oriflame Fődíjat ad.

2.

A Fődíj tartalmazza:
a. az olaszországi Giordani Gold eseményen való részvételt,
b. a „Giordani Gold Brand Ambassador” megnevezést (titulust),
c. Fotózás
d. Oriflame katalógus címlapján vagy belső oldalain való szereplése 2019-ben
e. Oriflame termék-összeállítást.

3.

A Fődíjat az adott versenyszervező által kialakított kritériumok alapján ítélik oda két
embernek.
§6
PANASZOK

1. A versennyel kapcsolatos bárminemű panaszt a Verseny ideje alatt, de legkésőbb 2018.
december 31. napjáig nyújthatja be írásban a Résztvevő. A panasz benyújtásának időpontja a
panasz Oriflame általi kézhezvételének a napja.
2. Az írásbeli panasznak tartalmaznia kell a panaszos családi és utónevét, valamint lakcímét és
a panasz részletes leírását és okait. A panaszt az Oriflame címére kell benyújtani.
3. A panaszt az Oriflame-nek, a panasz kézhezvételét követő 10, legkésőbb 21 napon belül kell
megvizsgálnia.
4. Az Oriflame a panaszt a Versenyszabályzat alapján vizsgálja.
5. Az Oriflame-nek a panasz vizsgálata során hozott döntése végleges és kötelező érvényű. Az
Oriflame a panaszost a döntéséről, annak meghozatalától számított 30 napon belül postai úton
értesíti.
6. Az Oriflame nem vállal felelősséget a postai vagy futárszolgálati kézbesítési határidőkért.
§7
SZEMÉLYES ADATOK
1. A Versennyel kapcsolatos személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai parlamenti
és tanácsi (EU) rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint
történik. A versennyel kapcsolatos személyes adatok kezelésének felelőse az Oriflame
budapesti képviselete. A versenyzők személyes adatai feldolgozásra kerülnek a Verseny
megfelelő lebonyolításához szükséges mértékben, mely magában foglalja mind az 1 szakaszos
kiválasztást, a győztes(ek) kihirdetését vagy a díj(ak) átadását. A versenyre való jelentkezéssel
a résztvevő hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, az Oriflame vagy az általa megbízott
adatkezelő általi tárolásához és feldolgozásához a Verseny lebonyolítása érdekében. A
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résztvevő hozzájárulását adja, hogy teljes neve a www.oriflame.hu és www.bccoriflame.hu
weboldalon és a promóciós anyagokban a verseny teljes ideje alatt feltüntetésre kerüljön,
amennyiben kiválasztásra kerül a 4. SZAKASZBAN. A személyes adatok, csak a törvény által
kijelölt és képesített személy számára lesznek elérhetők.
2. A személyes adatok megadása önkéntes, de a Versenyben való részvételhez szükséges. A
résztvevők számára garantálják a személyes adatiakhoz való hozzáférést, valamint azok
kijavításának lehetőségét. A résztvevőnek bármikor joga van a személyes adatainak
kezeléséhez való jogot visszavonni. A hozzájárulás visszavonását a versenyen való részvétel
lemondását jelenti. A hozzájárulás visszavonása Tumó Bobála Réka (tbori@whiterabbit.hu).
részére küldött írásbeli kérelemmel lehetséges.
§8
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Verseny szabályait jelen Versenyszabályzat határozza meg. Minden promóciós és
kereskedelmi anyag csak tájékoztató jellegű.
2. Az Oriflame fenntartja magának a jogot a Versenyszabályzat módosításához, amennyiben az
nem érinti hátrányosan a verseny rézvételi feltételeit.
3. A Versenyszabályzat esetleges módosításai az Oriflame a www.bccoriflame.hu weboldal kell,
hogy közzétegye.
4. A IV. SZAKASZ nyertesei nem kérhetik a nyeremény átválátást vagy pénzbeli megtérítését és
nem jogosultak a nyereményhez való jog harmadik személy részére történő átruházására.
5. Bármilyen, a versennyel kapcsolatos jogvita eldöntésére az Oriflame székhelye szerinti
bíróságnak van illetékessége.

2018. október 2., Budapest
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