
§ 1 Kampanj / utlottning 

Tävlingen organiseras av Delticom AG, Brühlstrasse 11, 30169 Hannover, Tyskland (hädanefter även kallat “Delticom”). 
Tävlingen är inte kopplad till Facebook eller Instagram, och är inte på något sätt sponsrad, stödd eller organiserad av 
Facebook eller Instagram. 
§ 2 Pris 
I två evenemang kommer en uppsättning (fyra artiklar) bildäck som du väljer själv från 1. Falken och 2. Pirelli att lottas ut . 
Värdet hos priset begränsas till €600,00 (inkl. moms) per utlottning). Respektive evenemang kommer ange huruvida priset 
är Falken- eller Pirelli-däck. 
§ 3 Villkor för deltagande i tävlingen 

Genom att delta i utlottningen accepterar användaren dessa villkor för deltagande. Deltagande i utlottningen är frivilligt och 
gratis. Deltagande i utlottningen är endast möjligt med ens eget namn, och deltagande för tredje parter är inte tillåtet. 
Minimiåldern för deltagande är 18 år och deltagande begränsas till fysiska personer, såvida de inte är juridiskt omyndiga. En 
kontant utbetalning av priset eller ett byte exkluderas, även delvis. Anspråket kan ej överföras/tilldelas. 
§ 4 Implementering och hantering 

Deltagandeperioden är starten av prisdragningen på Facebook-sidan för dackonline.se från 26/03/2021 klockan 0.00 till 
06/04/2021 klockan 23.59. 
För att delta i prisdragningen måste deltagaren gilla inlägget som utannonserar respektive prisdragning och följa dackonline.se 
på Facebook.  
Personen vars namn registrerats på Facebook- eller Instagram-kontot anses vara berättigad att delta. Deltagande är gratis 
och oberoende av köp av varor eller tjänster. 
Vinnaren kommer att dras slumpvis av en dator en dag efter tävlingens avslut, och kommer underrättas av Delticom via 
Facebook Messenger. Om vinnaren inte kontaktar Delticom inom en vecka av att ha underrättats om vinsten så kommer 
anspråket på priset att utgå utan kompensation. Priset kommer överlämnas på så sätt att vinnaren oberoende beställer 
uppsättningen av däck som han/hon vunnit på ”dackonline.se” med förhandsbetalning inom sex månader av att ha 
underrättats, och skickar Delticom beställningsnumret (RD…) via Facebook Messenger. Delticom kommer då att sänka 
faktureringssumman med €600,00 eller ställa in fakturan på ”0” om köppriset är under €600,00 och beställningen faktiskt 
innehåller däck av märket som vinnaren har vunnit (Falken/Pirelli). 
Delticom förbehåller sig rätten att ändra, ställa in eller avbryta prisutlottningen när som helst utan förvarning och utan att 
uppge anledningen. Om korrekt utförande av utlottningen inte kan garanteras av tekniska anledningar, (t.ex. virus i 
datorsystemet, manipulation eller fel i hårdvara och/eller mjukvara) eller av juridiska anledningar, förbehåller Delticom sig  
rätten att avsluta utlottningen omedelbart. Beteendet hos en deltagare kan leda till omedelbar avslutning av utlottningen, 
även retroaktivt och/eller vid fall av uppenbar brist på avsikt att delta, om deltagaren är medlem av en så kallad väljargrupp, 
klick-community eller liknande och använder dessa på ett stödjande sätt under deltagandet och därmed får en fördel. Vid 
exkludering i efterhand kommer priset lottas ut igen bland alla deltagare. Ändringar av villkoren för att delta och att 
utlottningen ställs in kommer meddelas av Delticom via den associerade internetpresentationen och via e-post.  
 
§ 5 Dataskydd, juridisk grund för datahantering, föreskrifter för dataskydd 

Delticom AG är dataskyddsansvarige inom betydelsen hos Art. 4 Nr. 7 i EU:s General Data Protection Regulation 
(Dataskyddsförordningen, DSF). Du kan kontakta vår dataskyddsansvarige via e-post på datenschutz@delticom eller via post 
till adressen ovan: ämne ”Data protection”. 

Den juridiska basen för ovan nämnda datahantering är Art. 6 (1) b) DSF (”Utförande av kontrakt”). Vi hanterar personliga 
data i syfte att registrera, utföra och hantera tävlingen. Vi samlar in och sparar undersökningssvaren i marknadsföringssyfte 
(alltså för att skapa reklamslogans eller planera marknadsföringskampanjer). Under lagringsperioden för deltagarsvaren är 
det tekniskt möjligt att koppla svaren till respektive deltagare, men det är inte syftet. Vi drar generella slutsatser utifrån 
svaren. 

Alla personliga data sparas under en period av tre år från starten av följande år i enlighet med lagstadgade 
preskriptionstider (lagringskriterium). Tillåtelsen för lagring följer från Art. 6 Sek. 1 c) DSF om vi måste följa juridiska krav på 
arkivering och Art. 6 Sek. 1 f) DSF (”Legitima intressen”). Det är vårt legitima intresse att spara datan i syfte för juridiskt 
försvar tills preskriptionstiden för möjliga anspråk från deltagarna i tävlingen har gått ut. Databehandling begränsas till 
verifieringssyften. Du har rättigheter under dataskyddslagar (så kallade registrerades rättigheter), speciellt rätten att 
motsäga dig ovan nämnda datahantering och rätten till information. I detta hänseende refererar Delticom AG till 
motsvarande dataskyddsinformation för vidare information: https://www.dackonline.se/datenschutz.html 

 

https://www.dackonline.se/datenschutz.html


§ 6 Ansvar; mjukvara från tredje part 

Delticoms ansvar begränsas till uppsåt och grov försummelse. Delticom är inte ansvarigt för manipulationer eller ingrepp i 
samband med utlottningen. Skador på liv, kropp och hälsa exkluderas från denna ansvarsfriskrivning. 

Operatören är inte ansvarig för problem eller tekniska fel hos telefonnätverk eller telefonuppkopplingar, online-
nätverkssystem, servrar, leverantörer, datorhårdvara eller mjukvara, e-post och mottagna deltaganden på grund av tekniska 
problem eller överbelastning av internet, telefonnätverk eller webbplatser, eller en kombination av ovan nämnda aspekter. 
Operatören är heller inte ansvarig för eventuell skada på deltagarens hårdvara eller mjukvara som orsakas av eller är 
resultatet av deltagande i kampanjen. Operatören är inte ansvarigt för defekter eller skador på priset. 

§ 7 Exkludering från tävlingen 

Delticoms anställda och företag som är associerade/affilierade med det har inte tillåtelse att delta. 

Den juridiska processen exkluderas. 

Deltagande i tävlingen är uteslutande beroende av de villkor som listas här. 


