
 
  

Colgate-Palmolive #ColgateSmileon dalībnieku atlase  

Noteikumi un nosacījumi  

 

Lūdzu rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus. Piedaloties šajā atlasē, jūs apņematies 
ievērot šos Noteikumus un nosacījumus. Ikviena piedalīšanās atlasē apliecina piekrišanu šiem 
Noteikumiem un nosacījumiem. 

 

1. Rīkotājs: Colgate-Palmolive – “Colgate Palmolive (Latvia)” SIA (Reģ. Nr. 40003274802, 

adrese: Rīga, Duntes iela 23 A, LV-1005, Latvija). 
 

2. Piedalīties var: Šajā #ColgateSmileon Colgate Max White zīmola atlasē var piedalīties Eiropas 
iedzīvotāji no sekojošām valstīm: Apvienotā Karaliste, Īrija, Dānija, Zviedrija, Somija, 
Norvēģija, Francija, Beļģija, Nīderlande, Itālija, Spānija, Portugāle, Grieķija, Polija, Rumānija, 
Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Albānija, Bosnija, Horvātija, 
Kosova, Maķedonija, Melnkalne, Slovēnija, Serbija, Vācija, Austrija un Šveice. 
Dalībniekiem jābūt vecākiem par 18 gadiem; nedrīkst piedalīties rīkotāja darbinieki, viņu 
ģimenes locekļi, pārstāvji vai visi citi, kuri ir profesionāli saistīti ar aktivitāti. Dalībniekiem 
jābūt publiskam Instagram kontam, lai rīkotājs varētu apskatīt veiktos ierakstus.  

Turpinājumā minētie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz visām personām, kuras piesakās 
dalībai #ColgateSmileon atlasē (katra no tām „dalībnieks”, kopā „dalībnieki”). Lūdzu, skatiet 
Colgate tīmekļa vietni Latvijā: www.colgate.lv/colgatesmileon vai šīs atlases spēkā esošos 
Noteikumus un nosacījumus. Dalībnieki ir atbildīgi par to, lai pārbaudītu norādītās URL 
vietnes un izlasītu aktualizētos Noteikumus un nosacījumus. 

 

3. Kā piedalīties: Dalībnieki var piedalīties #ColgateSmileon atlasē, ievietojot savu 
#ColgateSmileon stāstu kā ierakstu savā Instagram profilā, izmantojot atsauces tēmturus 
#ColgateSmileon un Latvijā – #ColgateSmileOnLatvia, kampaņas perioda laikā, lai iegūtu 
iespēju kļūt par Colgate Max White zīmola vēstnesi un vienu no Colgate Max White sejām 
apmaksātās plašsaziņas līdzekļu publikācijās. Ierakstos jābūt attēlam un parakstam zem 
attēla vai video. Dalībnieki var atzīmēt draugus, lai mudinātu viņus piedalīties, bet šī atzīme 
nav uzskatāma par dalību. Visiem dalībniekiem jāievēro 4. punktā minētie dalības noteikumi. 

 
4. Dalības noteikumi:  

a. Dalībniekiem jābūt publiskam Instagram kontam, lai rīkotājs varētu apskatīt veiktos 
ierakstus. 

b. Viens dalībnieks var veikt vienu dalības ierakstu. 
c. Katrā ierakstā jābūt vienam dalībniekam. 
d. Lai piedalītos atlasē, nav jāmaksā dalības maksa un nav jāveic pirkums. 
e. Piedaloties #ColgateSmileon atlasē, visi dalībnieki piešķir atļauju Colgate-Palmolive 

uzņēmumiem, filiālēm, darbiniekiem, pārstāvjiem (1) uzņemt viņu fotogrāfijas, video 
(„Uzņemtais materiāls”) un (2) tiesības lietot un publicēt Uzņemto materiālu kopā ar 
fotogrāfiju (-ām), un/vai vārdu (-iem), nosaukumu, biogrāfiju, citātu (-iem), profilu 
(kopā „Saturs”) neierobežotai lietošanai visā pasaulē jebkurā un visos plašsaziņas 

http://www.colgate.fr/colgatesmileon


 
līdzekļos un visos reklāmas un veicināšanas materiālu veidos Max White zīmolam. 
Dalībnieki arī dod tiesības rīkotājam izmantot viņu #ColgateSmileon atlases saturu, 
kas publicēts Instagram, Colgate-Palmolive kanālos un veicināšanas materiālos. Ja 
dalībnieki pēc ieraksta veikšanas vēlas atsaukt atļauju, viņiem jādzēš attiecīgais 
ieraksts savā Instagram profilā. 

f. Piedaloties atlasē, dalībnieki piekrīt savā ierakstā neveikt šādus 
komentārus/viedokļus, ieskaitot, bet neierobežojot:  

i. Neslavu ceļošus, aizvainojošus, nepiedienīgus, rasistiskus, seksistiskus un 
homofobus komentārus/viedokļus. 

ii. Izteikumus, uzbrukumus vai piezīmes, kas var šķist apdraudošas, 
aizvainojošas, aizskarošas vai naidu vai diskrimināciju veicinošas. 

iii. Attēlojumus, nelegālus komentārus/viedokļus vai komentārus/viedokļus, kas 
pārkāpj vai mudina pārkāpt jebkurus tiesību aktus vai jebkuras trešās puses 
(-u) īpašuma (-u) vai jebkuru citu tiesību (-as). 

iv. Jebkurus izteikumus, kas satur vulgārus, zaimojošus, rupjus, vardarbīgus vai 
naidīgus paziņojumus, vai lamu vārdus. 

v. Jebkuri komentāri/viedokļi, kas nelabvēlīgi izsakās par rīkotāju vai jebkuru 
no rīkotāja zīmoliem, vai parāda nicinājumu vai izsmej to. 

g. Rīkotājam ir tiesības diskvalificēt dalībniekus, ja tam ir aizdomas, ka jebkurš atlases 
ieraksts vai jebkura dalībnieka iepriekšēja aktivitāte pārkāpj iepriekšminēto 
uzvedību. Rīkotājs var to noteikt pēc saviem ieskatiem un tā lēmums ir galīgs. 

h. Rīkotājs patur tiesības bez brīdinājuma mainīt, atcelt vai atlikt #ColgateSmileon 
dalībnieku atlasi dalības valstīs. 

i. Ierakstu var atzīt par nederīgu, ja 
i. tas neattiecas uz #ColgateSmileon dalībnieku atlasi; 

ii. ja rīkotājs atzīst ierakstu par nepiemērotu vai neizprotamu. 
j. Piedaloties #ColgateSmileon atlasē, dalībnieki apliecina, ka piekrīt un ievēro šos 

noteikumus un nosacījumus.  
k. Ieraksti, kas veikti no komerciāliem profiliem, tostarp pārdošanas, patērētāju 

grupām vai trešajām pusēm, netiek pieņemti. Nepilnīgi vai nelikumīgi ieraksti un 
ieraksti, kas neatbilst šo noteikumu un nosacījumu prasībām pilnībā, tiks 
diskvalificēti un netiks ieskaitīti.  

l. Ja kļūst skaidrs, ka dalībnieks izmanto datoru (-us), lai apietu šo noteikumu, 
piemēram, lieto „skriptu” (ang. script), „rupju spēku” (ang. brute force), slēpjot savu 
identitāti un manipulējot ar IP adresēm, izmantojot citu identitāti, nevis savējo, vai 
jebkurus citus automatizētus līdzekļus, lai palielinātu savu ierakstu skaitu 
#ColgateSmileon dalībnieku atlasē, veidā, kas neatbilst dalībnieku atlases būtībai, šo 
personu ieraksti tiek diskvalificēti un jebkura piedāvātā Max White zīmola vēstneša 
pozīcija anulēta.  

m. Rīkotājs var pieprasīt uzvarētājam apliecināt identitāti un vecumu. Identifikācijas 
apliecināšanas veidu rīkotājs nosaka pēc saviem ieskatiem.  

n. Rīkotājs nav atbildīgs par jebkādiem novēlotiem, nepareizi orientētiem vai 
nepilnīgiem ierakstiem vai hakeru veiktām darbībām, jebkādu elektronisko ierīču, 
datora datu pārraides un/vai tīkla savienojuma traucējumiem, kā arī nav atbildīgs 
par jebkuru informācijas nepilnību vai tehniskām vai cilvēku pieļautām kļūdām, kas 
var rasties datu apstrādes laikā. Ieraksta veikšanas pierādījums neapliecina, ka 
Rīkotājs to ir saņēmis. 

  



 
 

o. Rīkotājs un jebkuri saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par kļūdām, kas ir ārpus rīkotāja 
kontroles. Gadījumā, kad #ColgateSmileon dalībnieku atlasi negatīvi ietekmē 
notikums, kas ir ārpus Rīkotāja kontroles (ieskaitot, bet neierobežojot, hakeri un 
vīrusi), kas pēc Rīkotāja ieskatiem traucē vai apgrūtina #ColgateSmileon dalībnieku 
atlases administrēšanu, drošību vai godīgumu, Rīkotājam ir tiesības pēc saviem 
ieskatiem grozīt, atlikt vai pārtraukt #ColgateSmileon dalībnieku atlasi. 

p. Max White zīmola vēstnieka loma nav nododama un nav apmaināma pret naudu.  
q. Rīkotājs nevar uzņemties nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, 

bojājumiem, saistībām, traumām, izmaksām, izdevumiem vai prasījumiem, kas 
radušies dalībniekiem, piedaloties dalībnieku atlasē vai pieņemot balvu.  

r. Rīkotāja lēmums ir galīgs un saistošs, un nav apspriežams.  

s. Piedaloties dalībnieku atlasē, dalībnieki apstiprina, ka viņiem pieder visas 
ekonomiskās tiesības izmantot dalības mediju (ieskaitot, bet ne tikai, tiesības izplatīt 
saturu, nenorādot autoru, pārdot to, izmantot komerciāliem mērķiem, grozīt, aizliegt 
tā izplatīšanu trešajām personām). 
 

5. Veicināšanas periods: Dalībnieku atlase notiks no 01.07.2019. (ieskaitot) līdz 18.08.2019. 
(ieskaitot) („Reklāmas periods”). Neviens ieraksts, kas saņemts pirms 01.07.2019. un pēc 
18.08.2019. netiks pieņemts.  

 
 

6. Zīmola vēstneša izvēle un apbalvošana:  
a. Zīmola vēstneši tiks atlasīti divpakāpju procesā: 

i. Iesaistītās Colgate-Palmolive reģionālo centru komandas pārskatīs visus 
ierakstus un ne vēlāk kā 2019. gada 6. decembrī atlasīs piecu ierakstu 
sarakstu katram iesaistītajam reģionam („Reģionālie saraksti”). Komandās 
būs pārstāvji no Colgate-Palmolive kopā ar papildu neatkarīgu pārstāvi. 

ii. Otra Colgate-Palmolive komanda Colgate Eiropas galvenajā mītnē pēc tam 
pārskatīs visus #ColgateSmileon reģionālos sarakstos iekļautos ierakstus un 
ne vēlāk kā 2020. gada 31. janvārī atlasīs piecus ierakstus, kuru veicēji kļūs 
par Max White zīmola vēstnešiem („Max White zīmola vēstneši”, katrs no 
tiem ir „Max White zīmola vēstnesis”). Komandās būs pārstāvji no Colgate-
Palmolive kopā ar papildu neatkarīgu pārstāvi. 

b. Max White zīmola vēstneši tiks informēti, izmantojot Instagram.  Katram Max White 
zīmola vēstnesim oficiāli jāpieņem nominācija, nosūtot tiešu e-pastu 72 stundu laikā 
pēc paziņojuma saņemšanas. Max White zīmola vēstnešiem būs jāparaksta 
nepieciešamie IP paziņojumi un dokumenti, lai Colgate Palmolive varētu izmantot 
viņu attēlus/vārdus/video/personību komerciāliem mērķiem. Ja tas netiks izdarīts 
72 stundu laikā, tad Max White zīmola vēstnesis tiks diskvalificēts.  

c. Katram Max White zīmola vēstnesim būs jābūt pieejamam laikā, kad 2020. gada 
pirmajā ceturksnī norisināsies foto sesija un intervija Parīzē, Francijā, lai viņu stāsti 
kļūtu par daļu no paredzētās Max White mediju kampaņas. Precīzs fotosesijas 
datums tiks apstiprināts. Ja Max White zīmola vēstnesis nav pieejams fotosesijas 
uzņemšanas datumā (-os), viņš/viņa zaudēs savu Max White zīmola vēstneša 
pozīciju. Pēc tam rīkotājs atlasīs papildu zīmola vēstnesi no pārējiem reģionālo 
sarakstu ierakstiem. Max White zīmola vēstnešiem jābūt derīgai pasei un 
nepieciešamajām pilnvarām, lai varētu apmeklēt galamērķa valsti. Ceļojums neietver 
izdevumus, kas radušies viesnīcā un saistīti ar: minibāru, apkalpošanu numurā, veļas 



 
mazgāšanu, telefona zvaniem, filmu iegādi, papildu pakalpojumiem, piemēram, SPA, 
interneta pieslēgumu, kā arī nodarītu kaitējumu viesnīcai vai trešajām personām. 
 

d. Fotogrāfijas un videomateriāli, kas tiek uzņemti ar Max White zīmola vēstnešiem, 
kuri piedalījās fotosesijas dienā, tiks izmantoti Colgate reklāmas materiālos un 
Colgate-Palmolive sociālajos kanālos un tīmekļa vietnē kā daļa no paredzētās Max 
White mediju kampaņas, lai reklamētu Max White zīmolu 2020. gadā. (Max White 
zīmola vēstneša aktivitāte). Rīkotājam ir vienpersoniska un pilnīga rīcības brīvība 
izmantot Max White zīmola vēstnešu fotogrāfijas un videoklipus Colgate reklāmas 
materiālos un Colgate-Palmolive sociālajos kanālos un tīmekļa vietnē. 
 

e. Max White zīmola vēstnieka loma nav nododama, un nav apmaināma pret naudu. 
No visiem reģionālajos sarakstos atlasītajiem ierakstiem (izņemot Max White zīmola 
vēstnešus) katrā kampaņas nedēļā tiks izvēlēti trīs (3) visiedvesmojošākie dalībnieki, 
kuri saņems ZeTrack fitnesa aproci, dūmakaini rozā tonī. Katru nedēļu tiks izvēlēti 
trīs (3) dalībnieki, kuri saņems ZeTrack fitnesa aproci. Kampaņas laikā tiks apdāvināta 
21 persona: 

 
i. No reģistrācijas perioda 01.07. – 07.07. 2019. 3 (trīs) personas saņems katra 

savu ZeTrack fitnesa aproci. 
ii. No reģistrācijas perioda 08.07. – 14.07.2019. 3 (trīs) personas saņems katra 

savu ZeTrack fitnesa aproci. 
iii. No reģistrācijas perioda 15.07. – 21.07.2019. 3 (trīs) personas saņems katra 

savu ZeTrack fitnesa aproci. 
iv. No reģistrācijas perioda 22.07. – 28.07.2019. 3 (trīs) personas saņems katra 

savu ZeTrack fitnesa aproci 
v. No reģistrācijas periodā 29.07.  – 4.08.2019. 3 (trīs) personas saņems katra 

savu ZeTrack fitnesa aproci. 
vi. No reģistrācijas periodā 05.08. – 11.08.2019. 3 (trīs) personas saņems katra 

savu ZeTrack fitnesa aproci. 
vii. No reģistrācijas periodā 12.08. – 18.08.2019. 3 (trīs) personas saņems katra 

savu ZeTrack fitnesa aproci. 
 

 
f. Veicināšanas aktivitātes uzvarētājs skaidri pilnvaro Rīkotāju komunicēt internetā 

un/vai plašsaziņas līdzekļos, ko tas uzskata par piemērotiem, uzvarētāja attēlu, pilnu 
vārdu un dzīvesvietas pilsētu. 
 

 
 
 

7. Datu aizsardzība: Mēs izmantosim jūsu personiskos datus, lai pārvaldītu reklāmu un citādi 
pārvaldītu mūsu attiecības ar jums. Lūdzu, izlasiet mūsu Privātuma politiku Latvija – 
https://www.colgatepalmolive.lv/legal-privacy-policy/privacy-policy, lai iegūtu sīkāku 
informāciju, tostarp to, kā jūs varat izmantot savas individuālās tiesības, kas saistītas ar jūsu 
personas datiem. 

  

https://www.colgatepalmolive.lv/legal-privacy-policy/privacy-policy


 
 

 
a) Rīkotājs respektē jūsu privātumu saskaņā ar tiesību aktiem, kas aizsargā personas 

datus, tostarp bez ierobežojumiem ES vispārējo datu aizsardzības regulu. Ja jūs 
iesniedzat Personas datus Rīkotājam saistībā ar šo #ColgateSmileon dalībnieku atlasi, 
Rīkotājs tos apstrādās tikai saistībā ar #ColgateSmileon dalībnieku atlasi uzskaites 
nolūkos un saistībā ar darbībām, kas attiecas uz to.  

b) Visiem reģionālajos sarakstos iekļautajiem dalībniekiem būs jānorāda: pilns vārds, 
dzimšanas datums un vecuma apliecinājums, Eiropas dzīvesvietas apliecinājums, 
dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un tālruņa kontakta numurs. 

c) Pieciem Max White zīmola vēstnešiem – finālistiem būs jāiesniedz: pilns vārds, 
dzimšanas datums un vecuma apliecinājums, pierādījums par Eiropas dzīvesvietu, 
dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa kontakta numurs un pases dati ceļojuma 
rezervēšanas nolūkos. 

d) Rīkotājs un tā filiāles visā pasaulē var izmantot un izpaust jūsu personas datus šiem 
saskaņotajiem mērķiem. Izņemot iepriekš minētos gadījumus, jūsu dati tiks uzglabāti 
konfidenciāli.  

 
8. Vispārīgi:  

a. Reklāma nekādā veidā netiek sponsorēta, apstiprināta vai administrēta ar Instagram. 
b. Ja kāds no šiem Noteikumu un nosacījumiem nav likumīgs, kļūst nederīgs vai 

neīstenojams:  
i. Tas tiks nolasīts tādā mērā, cik nepieciešams, lai nodrošinātu, ka tas nav 

nelikumīgs, nederīgs vai neīstenojams, bet, ja tas nav iespējams.  
ii. Tas tiks atdalīts no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, un pārējie šie 

Noteikumi un nosacījumi tiks īstenoti pilnā apmērā un spēkā.  


