Vilkår for å delta i konkurransen
§ 1 Kampanje / lotteri
Denne konkurransen organiseres av Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hanover, Tyskland (heretter også referert til som "Delticom").
Konkurransen er ikke tilknyttet Facebook eller Instagram og er på ingen måte sponset, støttet eller organisert av Facebook eller Instagram.
§ 2 Premie
I to omganger vil ett sett (4 stk) bildekk etter eget valg fra 1. Falken og 2. Pirelli utloddes. Verdien av premien er begren set til € 600,00 (inkl.
Mva) per lotteri. I den respektive omgangen vil det indikeres om premien er Falken- eller Pirelli-dekk.
§ 3 Deltakelsesvilkår for konkurransen
Ved å delta i lotteriet godtar brukeren disse deltakelsesvilkårene. Deltakelse i lotteriet er frivillig og gratis. Deltakelse i lotteriet er kun mulig i
eget navn, deltakelse for tredjeparter er ikke tillatt. Minimumsalderen for deltakelse er 18 år og deltakelsen er begrenset t il fysiske personer,
forutsatt at de ikke er juridisk umyndige. Ubetaling av premien i kontanter eller som en bytte ekskluderes, også som deler. Kravet kan ikke
overføres/tildeles andre.
§ 4 Implementering og behandling
Påmeldingsperioden starter ved premietrekningen på dekkonline.com sin Facebook-side fra klokken 0:00 den 26/03/2021 til klokken 23:59
den 06/04/2021.
For å kunne delta i premietrekningen må deltakeren like innlegget som kunngjør den respektive premietrekningen og følge dekkonline.com på
Facebook.
Personen hvis navn er registrert på Facebook- eller Instagram-kontoen anses å være kvalifisert til å delta. Deltakelse er gratis og uavhengig av
kjøp av varer eller tjenester.
Vinneren vil bli valgt tilfeldig av en datamaskin dagen etter at konkurransen er avsluttet, og vil bli varslet av Delticom via Facebook Messenger.
Hvis vinneren ikke kontakter Delticom innen 1 uke etter at prisen er varslet, utløper kravet på premien uten kompensasjon. Premien vil bli
overlevert ved at vinneren uavhengig bestiller dekksettet han/hun har vunnet på “dekkonline.com” med forskuddsbetaling innen 6 måneder
etter meldingen og skal sende ordrenummeret (RD ...) til Delticom via Facebook Messenger. Delticom vil da redusere fakturabeløpet med €
600,00 eller sette fakturaen til “0” hvis kjøpesummen er mindre enn € 600,00 og bestillingen faktisk inneholder dekk av merket som vinneren
har vunnet (Falken/Pirelli).
Delticom forbeholder seg retten til å endre, kansellere eller avslutte premietrekningen når som helst uten forvarsel og uten å oppgi grunner.
Hvis riktig gjennomføring av lotteriet ikke kan garanteres av tekniske årsaker (f.eks. virus i datasystemet, manipulering eller feil i maskinvaren
og/eller programvaren) eller av juridiske årsaker, forbeholder Delticom seg retten til å avslutte lotteriet umiddelbart. En d eltagers oppførsel
kan føre til en umiddelbar terminering av lotteriet, særlig også senere og/eller i tilfelle åpenbar mangel på intensjon om å delta, hvis deltakeren
for eksempel er medlem av en såkalt stemmegruppe, klikkfellesskap eller lignende og bruker disse på en støttende måte under d eltakelse og
derved oppnår fordeler. Hvis dette er tilfelle, kan Delticom ekskludere enkeltdeltakere (også med tilbakevirkende kraft). I tilfeller med
påfølgende ekskludering vil prisen igjen kunne trekkes for alle deltakerne. Endringer i vilkårene for deltakelse og kanseller ing av trekningen vil
bli kunngjort av Delticom på den deltakelsespresentasjonen på internett og via e-post.

§ 5 Databeskyttelse, juridisk grunnlag for databehandling, databeskyttelsesforskrifter
Delticom AG er databeskyttelsesansvarlig i henhold definisjonen i artikkel 4 nr. 7 i EUs generelle databeskyttelsesforordning
(Datenschutzgrundverordnung, DSGVO). Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlige via e-post på datenschutz@delti.com eller per post
på ovennevnte postadresse: Nøkkelord “Databeskyttelse”.
Det juridiske grunnlaget for all den nevnte databehandlingen er art. 6 (1) b) DSGVO (“utførelse av kontrakt”). Vi behandler personopplysninger
for å registrere, gjennomføre og prossessere konkurransen. Vi samler inn og lagrer undersøkelsessvarene for markedsføringsformål (f.eks. til
opprettelse av reklameslagord eller planlegging av markedsføringskampanjer). I løpet av lagringsperioden for deltakersvarene er en allokering
av svarene til de respektive deltakerne teknisk mulig, men er ikke et formål. Vi trekker generelle konklusjoner basert på svarene.
Alle personopplysninger lagres i en periode på tre år fra begynnelsen av det påfølgende året i samsvar med lovbestemte foreld elsesperioder
(lagringskriterium). Lagringstillatelsen følger av art. 6 seksj. 1 c) DSGVO hvis vi må overholde lovlige arkiveringsforpliktelser og art. 6 seksj. 1 f)
DSGVO ("legitim interesse"). Det er vår legitime interesse å lagre dataene for juridisk forsvar inntil begrensningsfristen fo r mulige krav fra
deltakerne i konkurransen er utløpt. Databehandling er begrenset til bekreftelsesformål. Du har rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven
(som kalles den registrertes rettigheter), spesielt retten til å motsette deg ovennevnte databehandling og retten til informa sjon. I denne
sammenheng refererer Delticom AG til den korresponderende databeskyttelsesinformasjonen for ytterligere informasjon:
https://www.dekkonline.com/datenschutz

§ 6 Ansvar; tredjeparts programvare
Ethvert ansvar hos Delticom er begrenset til forsett og grov uaktsomhet. Delticom er ikke ansvarlig for noen former for manipulering eller
inngrep under trekningen. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke skade på liv, kropp eller helse.

Operatøren er ikke ansvarlig for problemer eller tekniske feil i telefonnettverk eller telefonforbindelser, nettbaserte nettverkssystemer,
servere, leverandører, maskinvare eller programvare, e-post og mottatte oppføringer på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning
på Internett, telefonnettverket eller et nettsted, eller en kombinasjon av ovennevnte. Videre er ikke operatøren ansvarlig for skader på
maskinvare eller programvare hos deltakerne forårsaket av eller som følge av deltakelse i kampanjen. Delticom er ikke ansvarlig for mangler
eller skader på premien.
§ 7 Ekskludering fra konkurransen
Ansatte ved Delticom og dets tilknyttede selskaper er ikke kvalifisert til å delta.
Den juridiske prosessen ekskluderes.
Deltakelse i konkurransen er utelukkende underlagt vilkårene som er oppført her.

