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REGISTRAČNÍ PROCES OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ 
BLUE DIAMOND EXEKUTIVŮ V REGIONU EMEA 

 

 

 

 

• Tento proces se vztahuje na všechny materiály vytvořené Blue Diamond Exekutivy, které obsahují 

informace a/nebo, které se používají na podporu příležitosti Nu Skin a/nebo produktů (dále jen 

„Materiály“); 

•    Tento postup se řídí pravidly Kapitoly 3, Paragrafu 4 a Dodatku B k dokumentu Politika a postupy      
        regionu EMEA - UJISTĚTE SE, PROSÍM, ŽE PŘED PŘEDLOŽENÍM JAKÉHOKOLI MATERIÁLU JSTE SE    
        SEZNÁMILI S DOKUMENTEM POLITIKA A POSTUPY; 

• K předložení materiálů k registraci jsou oprávněni pouze Distributoři s titulem Blue Diamond.  Blue 

Diamond Exekutivem je ten, kdo (i) má v současnosti aktivní statut jako Blue Diamond, (ii) je Blue 

Diamond Exekutivem minimálně tři měsíce a (iii) neporušil smlouvu; 

•    Materiály musí být registrovány v každé ze zemí regionu EMEA, ve které jsou určeny k použití; 

• Materiály musí mít označení (i), že jsou „Vytvořené Nezávislým Distributorem“, mít uvedené (ii) 

jméno a adresu Blue Diamond Exekutiva, který Materiál publikuje (např. „Tento materiál vytvořil 

John Doe, nezávislý Distributor spol. Nu Skin International, Inc., 75 West Center Street, Provo, 

Utah 84601, USA“); 

• Tento registrační proces neobsahuje právní poradentství od Společnosti. V souvislosti s 

dodržováním zákonných a právních předpisů ve vašich Materiálech, vám důrazně doporučujeme 

požádat o radu nezávislého právního poradce.  

 

1. PŘEDLOŽENÍ LICENČNÍ SMLOUVY 
 

• Před vytvořením jakéhokoli Materiálu musíte Společnosti předložit Licenční Smlouvu. Licenční 

smlouva vám uděluje právo používat určité ochranné známky Společnosti a obchodní názvy.  Kopie 

smlouvy vám bude poskytnuta na požádání - prosím pošlete email na adresu  

EMEA_BD_Materials@nuskin.com nebo kontaktujte svého Account Manažera; 

• Licenční smlouva je platná po dobu dvou let a musí být obnovena, pokud chcete pokračovat v 

používání registrovaných Materiálů, nebo pokud chcete vytvářet nové Materiály.  

 

2. PŘEDLOŽENÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE 
 

•    K registraci vašich Materiálů je potřeba předložit 

o Žádost o registraci; 

o Kopii navrhovaných materiálů v původním jazyce; a 

o anglický překlad Materiálů a podklady k nim. 

Vaše Žádost o registraci musí být zaslána prostřednictvím emailu na adresu: 
EMEA_BD_Materials@nuskin.com; 

•    Společnosti musíte poskytnout jakákoli hesla nebo ID, která by mohla být pro přezkoumání nezbytná; 

• Vyhrazujeme si právo omezit počet Materiálů v případě, že předložíte víc Materiálů, než je 

považované za rozumné množství. 
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3. VYHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI 
 

• Ke každé Žádosti o registraci bude přidělen Koordinátor pro zpracování Materiálu (MRC), který bude 

vaší kontaktní osobou po dobu registračního procesu; 

•    Vaši žádost se budeme snažit zpracovat do 30 dnů od data přijetí úplné žádosti.  
 

 
4. REGISTRACE/ZAMÍTNUTÍ REGISTRACE 
 

4.1 Registrace: 
 

• Oznámení o registraci, které obdržíte pouze k anglické verzi Materiálů, bude obsahovat následující:  

(i) Unikátní Registrační Kód (URC), který je potvrzením registrace a který musí být přiložen k 

Materiálu před jeho distribucí; (ii) seznam trhů, na kterých je registrovaný Materiál schválen k 

použití; (iii) datum vypršení platnosti Materiálu; 

•    Poté co obdržíte oznámení o registraci, můžete začít s konečnou výrobou a použitím Materiálu; 

•    Oznámení o registraci vyprší do dvou let od data jeho vydání. 
 

4.2 Zamítnutí registrace: 
•    Společnost má právo zamítnou registraci vašeho Materiálu, pokud nesplňuje podmínky vyplývající z 
dokumentu Politika a postupy; 

• Zamítnuté materiály musí být pozměněné na základě obdržených pokynů a je možné je znovu 

předložit k registraci. Budou vyhodnocené v souladu s výše uvedeným procesem.  

 

5. PŘEDLOŽENÍ KOPIE KONEČNÉHO REGISTROVANÉHO MATERIÁLU 
 

Kopii konečného registrovaného materiálu musíte předložit Společnosti, a to včetně Unikátního  

Registračního Kódu („URC“), prostřednictvím následující emailové adresy:  
EMEA_BD_Materials@nuskin.com. 
6. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
 

6.1 Změny v registrovaných materiálech 
 

Jakékoli změny k registrovaným Materiálům musí být znovu podány prostřednictvím řádného 
registračního procesu.  
 

6.2 Vypršení platnosti registrovaných Materiálů 
 

Po vypršení platnosti Oznámení o registraci musíte podat novou Žádost o registraci, abyste mohli 

používat jakékoli předtím předložené a registrované Materiály.  


