NYX Professional Makeup Face Awards
Baltics
Oficialiosios taisyklės
1. Teisė dalyvauti
Konkurse „NYX Cosmetics Face Awards Baltic“ (toliau – Konkursas) gali dalyvauti tik teisėtai
trijose Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje) gyvenantys ne jaunesni kaip 14 metų
amžiaus asmenys (įrašo pateikimo metu). Įrašo metu jaunesnis kaip 18 metų amžiaus asmuo
privalo gauti vieno iš tėvų ar teisėto globėjo sutikimą, o vienas iš tėvų ar teisėtas globėjas privalo
išreikšti savo sutikimą su šių oficialių taisyklių taikymu. Dalyvauti ir laimėti neturi teisės „NYX
Professional Makeup“ (toliau – Rėmėjas) darbuotojai ir jų artimieji giminaičiai (tėvai, vaikai,
sutuoktinis, broliai (seserys) ir jų sutuoktiniai, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą), taip pat kiti
tuo pačiu adresu gyvenantys asmenys, neatsižvelgiant į jų tarpusavio ryšius. Dalyvaudami
Konkurse dalyviai kartu sutinka laikytis šių oficialių taisyklių ir teisėjų ir (arba) Rėmėjo
sprendimų, kurie laikomi galutiniais ir privalomais visais su Konkursu susijusiais klausimais.
Konkursas rengiamas pagal visus galiojančius šalies teisės aktus.
Galimi laimėtojai gali būti tikrinami pagal šias oficialias taisykles (dėl jų teisės dalyvauti ir asmens
tapatybės); tuo tikslu leidžiama atlikti asmens patikrinimą ir pateikti užpildyti bet kokius Rėmėjui
reikalingus dokumentus (tokiam asmens patikrinimui atlikti), o patikrinimo rezultatai turi būti
visiškai priimtini Rėmėjui. Finalininkams taikomi papildomi toliau nurodyti tinkamumo
reikalavimai.

2. Rėmėjas
„NYX Professional Makeup Baltics“, „L’Oreal Baltic SIA“ vartojimo produktų padalinys,
Citadeles g. 12, Ryga LV-1010, Latvija.

3. Sutikimas su oficialiomis taisyklėmis
Dalyvaudamas Konkurse dalyvis kartu išreiškia visišką ir besąlygišką sutikimą su šiomis
oficialiomis taisyklėmis ir Rėmėjo sprendimais, kurie laikomi galutiniais ir privalomais visais su
Konkursu susijusiais klausimais. Norint laimėti prizą, būtina įvykdyti visus šiose taisyklėse
įtvirtintus reikalavimus, su sąlyga, kad Rėmėjas patvirtina asmens patikrinimo rezultatus.

4. Laikas
Konkurso pradžia – 2018 m. kovo 2 d., 00.01 val. ryto, pabaiga – 2018 m. birželio 30 d., 23.59
val.; konkursą sudaro aštuoni (8) etapai, kaip nurodyta toliau esančioje diagramoje.

5. Įrašų diagrama
Etapas
Įrašų pateikimas
20 finalininkų paskelbimas
1 iššūkio paskelbimas
20 geriausių išpakavimo vaizdo
įrašų

Pradžia (00.01 val.,
jei nenurodyta kitaip)
2018 m. kovo 2 d.
2018 m. balandžio 9 d., 12.01
val.
2018 m. balandžio 9 d.
(tarptautiniu laiku)
2018 m. balandžio 9 d.
2018 m. balandžio 9 d.
(tarptautiniu laiku)

Pabaiga (23.59 val., jei
nenurodyta kitaip)
2018 m. balandžio 1 d.
2018 m. balandžio 9 d., 12.01
val.
2018 m. balandžio 9 d.
(tarptautiniu laiku)
2018 m. balandžio 22 d.
2018 m. balandžio 29 d.

1 vaizdo įrašų iššūkis
10 finalininkų paskelbimas

2018 m. gegužės 7 d., 12.01 2018 m. gegužės 7 d., 12.01
val.
val.

2 iššūkio paskelbimas
2018 m. gegužės 7 d.
10 geriausių išpakavimo vaizdo (tarptautiniu laiku)
įrašų
2018 m. gegužės 7 d.
2018 m. gegužės 7 d.
(tarptautiniu laiku)
2 vaizdo įrašų iššūkis
2018 m. birželio 4 d., 12.01
Galutinio penketo paskelbimas val.
Galutinio iššūkio paskelbimas
2018 m. birželio 4 d.
(tarptautiniu laiku)
5 geriausių išpakavimo vaizdo
įrašų

2018 m. birželio 4 d.

Galutinis iššūkis

2018 m. birželio 4 d.
(tarptautiniu laiku)

Galutinis renginys
(transliuojama tiesiogiai)

2018 m. birželio 30 d.

2018 m. gegužės 7 d.
(tarptautiniu laiku)
2018 m. gegužės 22 d.
2018 m. gegužės 27 d.
2018 m. birželio 4 d., 12.01
val.
2018 m. birželio 4 d.
(tarptautiniu laiku)

2018 m. birželio 17 d.
2018 m. birželio 24 d.
2018 m. birželio 30 d.

„YouTube LLC“ kompiuteris laikomas oficialiu Konkurso laikmačiu.

6. Kaip dalyvauti
Pradiniame etape apsilankykite adresu, www.nyxcosmetics.lt/faceawards ir sekite nuorodas bei
nurodymus, skirtus registracijos formai užpildyti ir pateikti, įskaitant jūsų vardą, pavardę, telefoną,
galiojantį el. pašto adresą ir galiojantį namų adresą. Vaizdo įrašas gali būti sukurtas anksčiau arba
specialiai šiam konkursui. Jūsų vaizdo įrašo trukmė negali viršyti penkiolikos (15) minučių.
Makiažui galite panaudoti savo arba modelio veidą; jei dalyvauja modelis, jis turi būti ne jaunesnis
kaip aštuoniolikos (18) metų amžiaus. Pateiktame vaizdo įraše galite naudoti bet kokius savo
pasirinktus kosmetikos produktus; tas pats galioja ir iššūkio vaizdo įrašams, tačiau jūsų vaizdo
įraše leidžiama naudoti tik Rėmėjo produktų ženklus ir logotipus. Ta aplinkybė, kad naudojatės
Rėmėjo produktais ar pateikiate nuorodą į juos, neturės teigiamos įtakos toliau apibrėžtam
laimėtojo nustatymo procesui.
Dalyvaudamas šiame konkurse ir sutikdamas laikytis šių oficialių sąlygų, kiekvienas dalyvis
pareiškia ir užtikrina, kad jis ir yra dalyvio formoje nurodytas asmuo. Jei dalyvis yra jaunesnis
kaip 18 metų amžiaus, vienas iš tėvų ar teisėtas globėjas privalo išreikšti savo sutikimą su šiomis
oficialiomis taisyklėmis.
Pateikdamas Konkurso įrašą, dalyvis kartu išreiškia sutikimą Konkurso įrašą paskelbti „NYX
Professional Makeup“, jos partnerių, kitose firminėse interneto svetainėse ar socialinėse
platformose. Dalyvis sutinka, kad Nuo atsakomybės atleistos šalys (kaip apibrėžta toliau) neatsako
tais atvejais, kai trečiosios šalys neteisėtai panaudoja Konkursui pateiktus Įrašus. Nuo
atsakomybės atleistos šalys neužtikrina, kad visi Konkursui pateikti įrašai bus paskelbti. Dalyviai
įsipareigoja nenaudoti Įrašo kitais tikslais, įskaitant Konkurso įrašo skelbimą kituose socialiniuose
tinkluose internete (tačiau tuo neapsiribojant) be tiesioginio Rėmėjo sutikimo kiekvienu atveju, t.
y. dalyvis įsipareigoja savo Įraše aiškiai nurodyti savo santykį su prekių ženklu – „NYX
Professional Makeup“, taip pat nurodyti, kad Įrašas įtrauktas į Rėmėjo akciją.
Konkurso dalyviai privalo turėti ne privačią (viešą) YouTube paskyrą. Jei dar neturite YouTube
paskyros, apsilankykite adresu www.YouTube.com ir pagal joje pateiktus nurodymus sukurkite
savo paskyrą. Paskyra sukuriama nemokamai, o jūsų gali būti paprašyta laikytis atitinkamos
platformos paslaugų sąlygų ir privatumo politikos. YouTube šio Konkurso visiškai neremia,
nepalaiko ir neadministruoja, taip pat nėra kitaip su juo susijęs. Jei dalyvausite per savo mobilųjį
telefoną, gali būti taikomi standartiniai mokesčiai už duomenų perdavimą. Informacijos apie
kainas teiraukitės savo belaidžio ryšio paslaugų teikėjo.
Įkeldami savo vaizdo įrašą (toliau – Įrašas) sutinkate, kad jis atitinka toliau apibrėžtas vaizdo įrašų
gaires ir turinio apribojimus, taip pat, kad Rėmėjas turi teisę savo nuožiūra pašalinti jūsų Įrašą ir
diskvalifikuoti jus iš Konkurso, jei jis mano, kad jūsų Įrašas neatitinka vaizdo įrašų gairių ir turinio
apribojimų.
Vaizdo įrašams taikomos gairės (tiek pradiniam Įrašui, tiek ir vėlesniems iššūkiams)
•

Įrašas pateikiamas vienu iš YouTube gairėse nustatytu formatu: avi, flv, mov, mp4, mpeg4,
mpegps, 3gpp, webM arba wmv.

•

Įrašas
turi
atitikti
YouTube
paslaugų
sąlygas,
pateikiamas
http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms, ir bendruomenės
pateikiamas adresu http://www.youtube.com/t/community_guidelines.

adresu
gaires,

Turiniui taikomi apribojimai (tiek pradiniam Įrašui, tiek ir vėlesniems iššūkiams)
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Dalyvis neturėtų reikšti teiginių ar nuomonės (teigiamos ar neigiamos) apie bet kokius
produktus ar jų veikimą.
Dalyvis neturi teisės pasisakyti dėl kitų prekių ženklų (išskyrus Rėmėjo) (įskaitant
naudojimo paminėjimą).
Dalyvis turi gauti dalyvavusio modelio (jei tokių yra) sutikimą panaudoti jo atvaizdą ir
(arba) vardą ir pavardę Įraše, taip pat suteikti šiose sąlygose nurodytas teises. Pagal
pageidavimą dalyvis privalo pateikti tokį leidimą Rėmėjui priimtina forma;
įraše negali būti medžiagos, kuri pažeistų kitų asmenų teises, įskaitant privatumą, viešumą
ar intelektinės nuosavybės teises (tačiau tuo neapsiribojant), ar kuri pažeistų autoriaus
teises;
Įraše panaudota muzika turi būti paimta iš kanalų, kuriuose autorių teisės netaikomos.
Įraše gali būti naudojamas tik dalyvio sukurtas turinys.
Įraše negali būti netinkamos, nepadorios, pornografinės, neapykantą kurstančios, žalą
sukeliančios, šmeižiančios ar žmogaus garbę ir orumą žeminančios informacijos.
Įraše negali būti medžiagos, skatinančios fanatizmą, rasizmą, neapykantą ar žalą atskiros
grupės ar asmens atžvilgiu, taip pat skatinančios diskriminaciją dėl odos spalvos, lyties,
tikėjimo, tautybės, neįgalumo, lytinės orientacijos ar amžiaus.
įraše negali būti neteisėtos medžiagos, pažeidžiančios ar prieštaraujančios šalies, kurioje
Įrašas yra sukurtas, įstatymams ar teisės aktams.

Įrašai turi būti originalus dalyvio kūrinys, anksčiau nepaskelbtas (išskyrus pradinį įrašą), už jį
negali būti skirta ankstesnių apdovanojimų; jie negali pažeisti kitų fizinių ar juridinių asmenų
autoriaus teisių, prekių ženklų, privatumo, viešumo teisių ar kitų intelektinės nuosavybės ar kitų
teisių. Jei Įraše yra dalyviui nepriklausančios medžiagos ar elementų (ar jei trečiosios šalys turi
teisių į juos), dalyvis privalo, prieš pateikdamas Įrašą, pasirūpinti bet kokiais leidimais ir
sutikimais, reikalingais tam, kad Rėmėjas galėtų naudoti ir demonstruoti Įrašą, kaip nurodyta šiose
oficialiose taisyklėse, įskaitant leidimus naudoti bet kokio asmens, pavaizduoto ar atpažįstamo
pagal Įrašą, vardą, pavardę ir atvaizdą. Rėmėjas turi teisę bet kuriuo metu prašyti dalyvio pateikti
tokius leidimus Rėmėjui priimtina forma. Pagal pageidavimą nepateikus tokių įrodymų, Įrašas
laikomas niekiniu ir negaliojančiu. Pateikdamas Įrašą, dalyvis užtikrina ir pareiškia, kad tiek jis,
tiek bet kuris kitas asmuo, pavaizduotas ar identifikuojamas pagal Įrašą, sutinka su Įrašu ir leidžia
Įrašą panaudoti Konkurse, taip pat kitais šiose sąlygose numatytais būdais.
Pateikdamas Įrašą, dalyvis pripažįsta ir sutinka, kad Rėmėjas šiame Konkurse ir (arba) kituose
konkursuose, kuriuos rengia ir (arba) remia Rėmėjas, gali sulaukti daug Įrašų, ir kad šie Įrašai gali
būti panašūs ar identiški savo tema, idėja, forma ar kitu atžvilgiu į kitus Įrašus, pateiktus šiame
Konkurse ir (arba) kituose konkursuose, kuriuos remia Rėmėjas, ar Įrašus, pateiktus kitais
pagrindais, ar į kitą Rėmėjo parengtą medžiagą. Dalyvis atsisako bet kokių anksčiau, šiuo metu ir
(arba) vėliau turėtų pretenzijų, kad Įrašas ir (arba) kiti dalyvio priimti, vertinti ir (arba) panaudoti

darbai gali būti panašūs į jo Įrašą, arba reikalauti kompensacijos dalyviui už tokį Įrašą ar kitus
Rėmėjo naudojamus darbus.
Apribojimas Kiekvienas dalyvis turi teisę įkelti vieną (1) Įrašą kiekviename etape (pateikimas,
vaizdo įrašo iššūkis) Bet kokie Įrašai, gauti iš bet kokio asmens, el. pašto adreso ar YouTube
paskyros, viršijant nurodytą apribojimą, laikomi niekiniais. Įrašai, kuriems sukurti panaudotos
rašmenos, makroprogramos ar kitos automatinės priemonės, laikomi niekiniais.
Įrašų nuosavybės teisė Įkeldamas Įrašą dalyvis kartu išreiškia sutikimą suteikti Rėmėjui ir jo
partneriams neatlygintiną, neatšaukiamą, neterminuotą ir neišimtinį leidimą naudoti, atgaminti,
keisti, viešai skelbti, kurti išvestinius kūrinius ir demonstruoti tokius Įrašus visiškai ar iš dalies
visame pasaulyje, taip pat Įrašą panaudoti kituose kūriniuose (bet kokia forma, priemonėmis ar
technologijomis, tiek dabartinėmis, tiek sukurtomis ateityje), įskaitant reklamos tikslais. Pagal
pageidavimą dalyvis turi pasirašyti bet kokius dokumentus, reikalingus Rėmėjui ar jo paskirtiems
asmenims, kad jie galėtų naudotis neišimtinėmis dalyvio teisėmis naudotis Įrašu. Nuo
atsakomybės atleistos šalys (kaip apibrėžta toliau esančiame 9 straipsnyje) neatsako už prarastus,
pavėluotus, pavogtus, apgadintus, neišsamius, negaliojančius, nesuprantamus, iškraipytus,
uždelstus ar netinkamai adresuotus Įrašus; jie visi laikomi niekiniais.
Kilus ginčui dėl bet kokio Įrašo, dalyviu laikomas teisėtas registracijos el. pašto adreso paskyros
turėtojas ir jam privalomos šios oficialios taisyklės. Teisėtu paskyros turėtoju laikomas fizinis
asmuo, kuriam interneto prieigos teikėjas, interneto paslaugų teikėjas ar kita organizacija,
atsakinga už el. pašto adresų suteikimą domenui, su kuriuo siejamas pateiktas adresas, yra
suteikusi el. pašto adresą. Kiekvieno dalyvio gali būti paprašyta pateikti įrodymus, jam teisėtai
priklauso atitinkama paskyra.

7. Laimėtojo nustatymas
Laimėtojai nustatomi tokia tvarka: Pirma Rėmėjas parenka komisiją. Komisiją sudaro po du
atstovus iš visų trijų Baltijos šalių (2 atstovai iš Estijos, 2 – iš Latvijos ir 2 – iš Lietuvos).
Kiekvienas komisijos narys balsuoja už vaizdo įrašus atskirai, pasirinkdamas savo 20, 10 ir 5
geriausius įrašus, taip pat laimėtoją. Komisijos skiriami balai sudedami.
Procesas išsamiau apibūdinamas toliau.
a. Pradinis vertinimo etapas. Pradiniu vertinimo etapu Rėmėjo nuožiūra sudaryta kvalifikuotų
teisėjų komisija vertina visus tinkamus Įrašus pagal šiuos vertinimo kriterijus:
•
•
•
•

40 proc. – bendras įvaizdžio kūrybingumas;
30 proc. – meninė makiažo vertė;
20 proc. – temos pateikimas;
10 proc. – vaizdo įrašo kokybė.

Dvidešimt (20) dalyvių, surinkusių daugiausia balų, pripažįstami finalininkais. Surinkus vienodą
balų skaičių, finalininku laikomas dalyvis, kurio Įrašui kvalifikuoti teisėjai savo nuožiūra skiria
daugiausia balų už „įvaizdžio kūrybingumą“. Jei keli dalyviai surenka vienodą balų skaičių už

„įvaizdžio kūrybingumą“, atliekamas pakartotinis vertinimas, o finalininku laikomas daugiau balų
surinkęs dalyvis. Rėmėjas turi teisę atrinkti mažiau nei dvidešimt (20) finalininkų, jei, jo išimtine
nuožiūra, negauta pakankamai reikalavimus atitinkančių ir tinkamų Įrašų. Dvidešimt (20) atrinktų
dalyvių informuojami el. paštu ar telefonu, pagal dalyvio formoje nurodytą informaciją.
b. Vaizdo įrašų iššūkiai Dvidešimt (20) dalyvių, atrinktų dalyvauti pirmajame iššūkyje, turi būti
pasirengę dalyvauti dar trijuose (3) papildomuose vaizdo įrašo iššūkiuose (kaip aptarta toliau) dėl
galimybės laimėti Konkursą ir stebėti baigiamąjį konkursą Los Andžele (Kalifornija).
Dvidešimties (20) finalininkų įrašai skelbiami konkursui skirtame interneto tinklalapyje pagal
oficialų grafiką, kartu su kiekvieno dalyvio oficialiu YouTube numeriu.
Po vaizdo įrašų iššūkių balsuojama. Daugiausia balsų surinkę vaizdo įrašai pereina į kitą iššūkį.
•
•
•
•

40 proc. – bendras įvaizdžio kūrybingumas;
30 proc. – meninė makiažo vertė;
20 proc. – temos pateikimas;
10 proc. – vaizdo įrašo kokybė.

Pagal vaizdo įrašo iššūkį dalyvis privalo pateikti vaizdo įrašą pagal netikėtą temą, kurią parenka ir
paskelbia Rėmėjas savo interneto svetainėje iššūkio laikotarpio pradžioje.

8. Pranešimas finalininkams
Paskelbus pagrindinėje svetainėje, finalininkai informuojami el. paštu ar telefonu, pagal dalyvio
formoje nurodytą informaciją. Finalininkų gali būti paprašyta pasirašyti ir atsiųsti rašytinį
tinkamumo patvirtinimą ir atleidimą nuo atsakomybės, o jei nedraudžiama – ir pranešimą spaudai,
įskaitant sutikimą Rėmėjui atlikti asmens patikrinimą; šiuos dokumentus Rėmėjas turi gauti per
septynias (7) dienas nuo pranešimo išsiuntimo ar bandymo pranešti dienos; kitaip jie praranda teisę
atsiimti prizą. Finalininkų sąrašas patvirtinamas Rėmėjui pritarus asmens patikrinimo rezultatams.
Jei nepavyksta susisiekti su galimu finalininku, jis neparengia ir nepateikia rašytinio tinkamumo
patvirtinimo, atleidimo nuo atsakomybės ir pranešimo spaudai ar kitos reikalingos informacijos
nustatytu laiku (atitinkamai), nesilaiko šių oficialių taisyklių arba pranešimo nepavyksta įteikti,
galimas finalininkas praranda prizą. Jei finalininkas bet kokiu atveju diskvalifikuojamas,
atitinkamas prizas Rėmėjo nuožiūra gali būti skirtas antrosios vietos laimėtojui. Atsiimdamas bet
kokį prizą kiekvienas laimėtojas kartu išreiškia jo sutikimą Rėmėjui ir jo paskirtiems asmenims
naudoti finalininko vardą, pavardę, miestą, valstiją, rajoną ar teritoriją, atvaizdą, Įrašą ir (arba)
informaciją apie prizą kiek tai susiję su Konkursu reklamos ar kitais tikslais visame pasaulyje, bet
kokiomis priemonėmis (tiek žinomomis šiuo metu, tiek sukurtomis vėliau), įskaitant internetą, be
jokių apribojimų ir nemokant papildomo atlyginimo, nepranešant, neklausiant leidimo ar kitaip
neatlyginant (išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal įstatymą). Finalininkui, kuriam nėra 18
metų, pranešama per vieną iš jo tėvų ar teisėtą atstovą.

9. Prizas
Kelionė į Los Andželą ir bilietas į „Face Awards Finals“ renginį (transliuojama tiesiogiai), taip pat
1 500 eurų grynaisiais. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas padengia „L’Oreal Baltic SIA“ per
Agentūros „AS Estravel“ partnerį Latvijoje adresu: Elizabetes g. 63, Ryga, LV1050, LATVIJA.
Apie prizą Prizas įteikiamas toks, koks yra, nesuteikiant tiesioginių ar netiesioginių Rėmėjo
garantijų. Faktinė prizo vertė gali skirtis pagal išvykimo vietą. Nurodytos ir faktinės vertės
skirtumas nėra atlyginamas. Keliauti būtina Rėmėjo nurodytomis dienomis – priešingu atveju prizą
prarasite, o Rėmėjas nebeturės daugiau įsipareigojimų tokiam laimėtojui. Rėmėjas turi teisę keisti
datas. Kelionės bilietai privalomai užsakomi per Rėmėjo atstovą, o vykstama su Rėmėjo pasirinktu
vežėju. Dalyviai neturi teisės pakeisti, perleisti ar perduoti prizą, taip pat jį iškeisti į pinigus, tačiau
Rėmėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti prizą (ar jo dalį) kitu panašios ar didesnės vertės prizu.
Dalyviai privalo sumokėti visus nustatytus federalinius, valstijos, rajono, teritorijos ir vietinius
mokesčius (jei tokių būtų), taip pat padengti kitas išlaidas ir sąnaudas, susijusias su prizo
atsiėmimu ir panaudojimu, kurios neatlyginamos pagal šias konkurso sąlygas. Kiti su prizu susiję
klausimai sprendžiami Rėmėjo nuožiūra.

10. Atleidimas nuo atsakomybės
Atsiimdamas bet kokį prizą, laimėtojas sutinka atleisti Rėmėją, YouTube LLC ir jų atitinkamas
patronuojamąsias įmones, filialus, tiekėjus, platintojus, reklamos agentūras ir prizų tiekėjus, taip
pat jų patronuojančiąsias įmones ir tokių įmonių darbuotojus, direktorius ir atstovus (toliau kartu –
Nuo atsakomybės atleistos šalys) nuo bet kokių pretenzijų ar ieškinių, įskaitant dėl kūno
sužalojimo, gyvybės atėmimo, turto apgadinimo ar praradimo, jei tai susiję su dalyvavimu
Konkurse ar prizo panaudojimu (ar panaudojimu ne pagal paskirtį), tačiau tuo neapsiribojant.

11. Įvairios nuostatos
Nuo atsakomybės atleistos šalys neatsako už prarastus, pavėluotus, neišsamius, apgadintus,
netikslius, pavogtus, uždelstus, klaidingai adresuotus ar iškraipytus Įrašus, prarastą, nutrauktą ar
neprieinamą tinklą, tarnybinę stotį, interneto paslaugų teikėją (ISP), interneto svetainę ar kitas
jungtis, prieinamumą, pasiekiamumą, nesusikalbėjimą ar kompiuterio, palydovo, telefono ar
kabelinės transliacijos, linijų gedimą ar techninį sutrikimą, supainiotas, užšifruotas, uždelstas ar
klaidingai adresuotas transliacijas, kompiuterio techninės ar programinės įrangos veiklos
sutrikimus, gedimus ar sunkumus, ar bet kokias kitas klaidas ar sunkumus (neatsižvelgiant į jų
pobūdį – dėl žmogaus, mechaninio, elektroninio, kompiuterinio, tinklo, tipografinio, spausdinimo
ar kito pobūdžio, jei tai susiję su Konkursu), įskaitant klaidas ar sunkumus dėl Konkurso
administravimo, Įrašų tvarkymo ar vertinimo, prizo paskelbimo, neteisingo nuotraukos įkėlimo ar
bet kokios su Konkursu susijusios medžiagos. Nuo atsakomybės atleistos šalys neatsako už bet
kokią neteisingą ar netikslią informaciją (neatsižvelgiant į tai, ar ją pateikė svetainės naudotojai),
neteisėtą kišimąsi, įsibrovimą ar bet kokią įrangą ar programas, siejamas su Konkursu ar
panaudotas jo metu. Nuo atsakomybės atleistos šalys neatsako už bet kokio asmens kompiuteriui
padarytą apgadinimą ar žalą, susijusią su dalyvavimu šiame Konkurse ar medžiagos atsisiuntimo
interneto svetainės ar naudojimosi ja. Bet kurie asmenys, kurie neteisėtai kišasi ar piktnaudžiauja
Konkursu ar interneto svetaine, kurie elgiasi nesportiškai ar trukdo kitiems, kitaip pažeidžia šias

oficialias taisykles (išimtinai Rėmėjo nuožiūra), diskvalifikuojami, o visi atitinkami Įrašai laikomi
niekiniais. Jei, išimtine Rėmėjo nuomone, bet kokia Konkurso dalis nukenčia nuo virusų, kirminų,
programinių klaidų, ar neteisėto žmogaus įsikišimo ar bet kokių kitų priežasčių, kurios, išimtine
Rėmėjo nuomone, trukdo ar apsunkina Įrašo (Įrašų) administravimą, jų saugumą, sąžiningą ar
tinkamą konkurso eigą, Rėmėjas turi teisę savo išimtine nuožiūra sustabdyti, pakeisti ar nutraukti
Konkursą; jei Konkursas nutraukiamas, Rėmėjas turi teisę savo nuožiūra atrinkti visus galimus
laimėtojus iš visų turinčių teisę dalyvauti ir įtarimų nesulaukusių Įrašų, pateiktų prieš imantis
pirmiau nurodytos vertinimo procedūros. Pateikimai dėl techninių nesklandumų, kompiuterių
sistemų, tarnybinių stočių, teikėjų, techninės ar programinės įrangos sutrikimų, prarastų ar
nepasiekiamų tinklo jungčių, nesėkmingos, neišsamios, iškraipytos ar uždelstos kompiuterinės
transliacijos (ar šių elementų derinio). Nuo atsakomybės atleistos šalys neatsako, jei trečiosios
šalys neteisėtai pasinaudoja bet kokiu pateiktu įrašu. ĮSPĖJIMAS. BET KOKS BANDYMAS
SĄMONINGAI PAKENKTI INTERNETO SVETAINEI AR TRUKDYTI TEISĖTAI
KONKURSO EIGAI GALI BŪTI BAUDŽIAMOSIOS AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU;
TOKIO BANDYMO ATVEJU RĖMĖJAS TURI TEISĘ REIKALAUTI NUOSTOLIŲ
ATLYGINIMO IR IMTIS KITŲ TEISĖS GYNIMO PRIEMONIŲ (ĮSKAITANT ADVOKATO
HONORARĄ) TOKIO ASMENS ATŽVILGIU VISA ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI
(ĮSKAITANT IR PATRAUKIMĄ BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN).

12. Arbitražas
Išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal įstatymus, dalyvis, norėdamas dalyvauti šioje akcijoje,
sutinka, kad (1) bet kokie su šia akcija ar suteiktais prizais susiję ginčai ir ieškiniai sprendžiami
individualiai, nereiškiant bet kokio grupės ieškinio, išimtinai galutiniu ir privalomu arbitražo
teismo sprendimu pagal atitinkamos šalies įstatymus; (2) arbitražo proceso metu aiškinama,
vykdoma ir pats procesas vyksta pagal šalies ar kitus galiojančius įstatymus; ir (3) dėl tokio
arbitražo teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo leidžiama kreiptis į bet kurį kompetentingą
teismą. Neatsižvelgiant į aplinkybes, dalyvis negali gauti, taip pat atsisako teisių reikalauti
baudinių, nenumatytų, šalutinių ar kitų nuostolių, įskaitant advokato honorarą, išskyrus faktines
nenumatytas dalyvio išlaidas (t. y. su dalyvavimu šioje akcijoje susijusias išlaidas); be to, dalyvis
atsisako teisės reikalauti didesnių nuostolių atlyginimo.

13. Duomenų naudojimas
Rėmėjas renka dalyvių asmens duomenis internetu, laikydamasis savo privatumo politikos.
Prašome susipažinti su Rėmėjo privatumo politika mūsų interneto svetainėje,:
www.nyxcosmetics.lt/privacypolicy. Dalyvaudami Konkurse, dalyviai išreiškia sutikimą, kad
Rėmėjas gali tvarkyti ir naudoti jų asmeninę informaciją, taip pat patvirtina susipažinę su Rėmėjo
privatumo politika ir išreiškę savo sutikimą su ja.

