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Allmänna tävlingsvillkor
Jultävling “Hos vilket företag ska tomten landa?”

1. Tävlingen organiseras av Koning & Smith och är inte på något sätt sponsrad,
främjad, administrerad eller förknippad med Facebook.

2. De uppgifter du lämnar i samband med insändande av bidrag kommer att
behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av
vinnare av tävlingen kommer uppgifter som företagsnamn att publiceras på
Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer
information kring behandlingen av uppgifterna ber vi dig att kontakta oss på
enligt uppgifterna under rubriken “kontaktuppgifter”.

3. Genom att delta accepterar du de allmänna tävlingsvillkoren.

4. Vinst kan inte bytas mot kontanter.

5. Vinnarna kontaktas personligen genom mail inom 1 vecka efter avslutad
tävling.

6. Vinnaren måste acceptera och bekräfta vinsten, därefter skapas
marknadsföringskampanjen upp efter vinnarens önskemål och vinstens värde.

7. Om vinnaren inte accepterar vinsten så utses en annan vinnare av juryn.

8. Vinnaren måste vara ett företag som finns, eller bedriver sin verksamhet i
Jämtland.

9. Juryns beslut kan ej överklagas.
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Personlig information
Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages på
Koning & Smiths sociala kanaler. Vinnarens motivering kan också komma att
presenteras i kanalerna då vinnaren tillkännages. Vinnarens personliga
information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att
spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare. Koning
& Smith kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i
samband med att du deltar i Koning & Smiths tävlingar på Facebook. Vi kommer
inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, bearbetning, lagring, eller
spridning av dina personuppgifter.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att
tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan
leverantör, hos t.ex. Facebook.

Kontaktuppgifter
Koning & Smith
Thoméegränd 2
831 33, Östersund
073-817 00 71


