TÄVLINGSVILLKOR

1. Allmänt
1.1

Tävlingen är arrangerad av Runö Fastigheter, Sveavägen 159, Stockholm.

1.2

Tävlingen löper den 12 maj 2019 kl 12.00 – 15.00 under Täljöhalvöns dag på
Täljöviksvägen 10, 184 92 Åkersberga.

1.3

För att delta i tävlingen måste du vara 18 år eller över och bosatt i Sverige.
Näringsidkare får inte delta.

1.4

Genom att delta i tävlingen godkänner du Tävlingsvillkoren.

2. Tävlingen
2.1

För att delta i tävlingen ska deltagaren svara rätt på samtliga tio frågor i
tipspromenaden samt motivera varför man ska vinna en ballongtur. Motivering och
deltagande görs direkt på plats i talongen som delas ut på evenemanget Täljöhalvöns
dag.

2.2

Deltagande är personligt och tävlingsbidrag från tredje part och/eller automatiska
tävlingsbidrag kommer inte att godkännas. Identiteter som endast skapats i syfte att
förändra, förfalska eller manipulera några spelrelevanta parametrar kommer inte att
godkännas.

3. Pris
3.1

En ballongtur på fyra timmar inklusive ca en timme i luften för upp till fyra personer till
värde av 12.000kr inkl. moms. Ballongturen startar och avslutas på av
ballongflygningsföretaget bestämd plats i närheten av Täljöhalvön. Vinnaren sköter all
kontakt och bokning av flygningen på egen hand, dock senast den 31 augusti 2019.
Ballongflygningen är väderberoende och kan utan förvarning ställas in. Minimiålder
på passagerarna är åtta år.

3.2

Vinnare utses av en jury bestående av representanter från kommunikationsbyrån
Retail United och Runö Fastigheter. Utslagsgivande för bedömningen av bidragen är
motivering. Beslut från juryn kan inte överklagas och eventuell vinst är personlig och
kan inte överlåtas till annan eller bytas till kontanter.

3.3

Vinnaren/vinnarna kontaktas och presenteras via Facebook och Instagram senast 12
juni 2019 efter avslutad tävlingsperiod. Runö Fastigheter/Täljöhalvön förbehåller sig
rätten att utse en ny vinnare för det fall att vinnaren inte svarar på Runö
Fastigheters/Täljöhalvöns hänvändelse inom fem dagar.

3.4

Eventuell skatt på vinster betalas av vinnaren. Vinsten är personlig och kan inte bytas
mot annan vinst eller kontanter.

4. Personuppgifter
4.1

Vid deltagande i tävlingen kommer deltagaren att behöva lämna vissa
personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter raderas så snart
en vinnare är utsedd. Runö Fastigheter/Täljöhalvön kommer att behandla dessa
personuppgifter i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser, bland annat för att
kontakta deltagarna, genomföra prisutdelning och publicera vinnarens namn på
Facebook, Instagram och Runö Fastigheters hemsida.

4.2

I syfte att fullfölja prisutdelning kan personuppgifter komma att överföras till en tredje
part. Runö Fastigheter är i sådant fall personuppgiftsansvarig och den tredje parten
personuppgiftsbiträde.

4.3

Det är frivilligt att delta i tävlingen och därigenom att lämna personuppgifter. Genom
att delta i tävlingen och acceptera dessa villkor, samtycker du emellertid till att Runö
Fastigheter behandlar och publicerar dina personuppgifter enligt ovan nämnda
ändamål och i enlighet med vår integritetspolicy. Klicka här för att läsa
integritetspolicyn.

4.4

Personuppgifter kommer alltid att hanteras i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning. Därmed har du alltid rätt till:
-

Tillgång till dina personuppgifter
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina
personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter
som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en
administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post,
kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

-

Rättelse av dina personuppgifter
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller
komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.
Radering av dina personuppgifter
Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett
godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:
o

personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,

o

vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,

o

du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en
intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina
intressen och rättigheter,

o

vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,

o

vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna, eller

o

du är barn och vi har samlat in personuppgifterna i samband med erbjudande
av informationssamhällets tjänster.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte
omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda
dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är
nödvändig av något annat starkt vägande skäl.
-

Begränsning av användning
Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter. Du har rätt att
begära begränsning när:
o

du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse, under tiden
vi utreder uppgifternas korrekthet,

o

användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas, eller

o

vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra
syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra
gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

-

Att återkalla samtycke
För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som
helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter
längst ned i dessa tävlingsvillkor. Återkallas samtycket innan en vinnare har utsetts
anses du inte längre uppfylla kraven för att delta i tävlingen och vi kommer inte att
behandla dina personuppgifter vidare.

-

Dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina
personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få
överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till
dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi
grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det
innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat
in för att delta i tävlingen.

-

Att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till
Datainspektionen.

5. Övrigt
5.1

Runö Fastigheter förbehåller sig rätten att använda ditt tävlingsbidrag i andra
sammanhang såsom marknadsföring, utan någon rätt till ersättning för
tävlingsdeltagaren.

5.2

Om tävlingen av någon anledning inte kan genomföras som planerat på grund av
orsaker som ligger utanför Runö Fastigheter rimliga kontroll, förbehåller sig Runö
Fastigheter rätten att, när som helst och utan förvarning, annullera, avsluta, ändra
eller skjuta upp hela eller delar av tävlingen.

6. Kontakt
6.1

Har du frågor om villkor eller tävlingen i övrigt är du välkommen att kontakta oss via
Runö Fastigheter konsumentkontakt, telefonnummer 020-72 00 26.

