SUEDE

TÄVLINGSREGLER FÖR « LUCKY DAYS 2019 »
ARTIKEL 1 – FÖRORD
Företaget POINT S DEVELOPMENT, SAS med ett aktiekapital på 418 000 euro, inskrivet i
handels- och bolagsregistret för Lyon : 491 028 627 00025, med huvudkontor på 9 rue Curie
69006 LYON (nedan kallad « Organisatören »), har beslutat att i flera länder i Europa
organisera en tävling utan köptvång inom ramen för en reklamkampanj i samband med
däckförsäljning (nedan kallad « Lucky Days » eller « Tävlingen ») och med priser till kunder
enligt nedan.
ARTIKEL 2 – SYFTE
Målet med de aktuella reglerna är att fastställa förfarandet för kampanjen « Lucky Days ».
Om villkoren för deltagande som anges i reglerna inte följs, medför det att deltagandet är
ogiltigt.
Deltagande i Tävlingen förutsätter att dessa regler accepteras fullt ut och utan förbehåll.
ARTIKEL 3 –VARAKTIGHET, OMRÅDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDE AV KAMPANJEN
Tävlingen Lucky Days kommer att pågå under perioden från 1 april 2019 t.o.m. 31 maj 2019 i
följande länder: Tyskland, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Ungern,
Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Republiken Tjeckien, Rumänien, Storbritannien,
Slovakien, Slovenien, Sverige.
Kampanjen annonseras hos alla försäljningsställen som deltar med hjälp av en sats med
reklammaterial bestående av: 1 tavla, 1 affisch, 1 produktställ och informationsbroschyrer.
Samtliga tillstånd som krävs enligt vissa nationella lagar har begärts av Organisatören, i
synnerhet i Polen och Portugal
ARTIKEL 4 – VILLKOR FÖR REGISTRERING OCH DELTAGANDE
4.1. Villkor för registrering
För giltigt deltagande i Tävlingen, gäller följande villkor för alla deltagare:
-

Vara en enskild, vuxen person boende i ett av de länder som organiserar Tävlingen.
Tävlingen begränsas till en deltagare per hushåll (samma namn, samma postadress
och/eller samma e-postadress) under hela tiden Tävlingen pågår.

-

Deltagaren får inte vara anställd hos försäljningsstället. Detta utesluter anställda och
chefer hos försäljningsstället, medlemmarna i Point S nätverk, medlemmar i företag
som deltar i förberedelserna för kampanjen, tryckning av reklammaterial och
organisationen av reklamkampanjen samt alla dessa människors familjer.

4.2. Villkor för deltagande
För att delta måste deltagaren följa samtliga villkor som nämns nedan.
Varje deltagare som vill delta i Tävlingen ska gå till webbplatsen
luckydays.point-s.com och fylla i registreringsformuläret som finns på den adressen..
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För att vara giltigt måste registreringsformuläret var ifyllt av deltagaren och innehålla
följande uppgifter:
- Civilstånd
- Efternamn
- Förnamn
- Adress / postnummer / ort
- Land
- E-postadress
- Mobilnummer
Eventuellt deltagande som inte fullföljts av deltagaren kommer att avbrytas och ger ingen rätt
till vinst.
a. Registreringens giltighet
Efter att ha tagit del av samtliga villkor, ska varje deltagare uttryckligen godkänna
behandlingen av personuppgifter inom ramen för Tävlingen. Deltagaren godkänner genom
att markera kryssrutan på registreringsformuläret:
o

Jag godkänner samtliga tävlingsregler för kampanjen « Lucky Days » och
behandlingen av mina personuppgifter för detta ändamål.

Deltagarna kan också samtycka till bearbetning för reklam och / eller reklamändamål genom
att markera följande ruta på registreringsformuläret:
o

Jag accepterar att bli kontaktad av arrangören i reklam- och / eller
marknadsföringssyfte

Om deltagaren inte markerar den första rutan är hans/hennes deltagande ogiltigt och
registreringsformuläret kan inte bekräftas. När det gäller den andra rutan behöver deltagaren
inte kryssa i den.
Om det verkar som om bedrägerier har inträffat i någon form, och särskilt att samma person
har deltagit flera gånger under hela tävlingens varaktighet, förbehåller Organisatören sig
rätten att avbryta deltagandet på grund av bedrägeri (-er).
Tävlingen « Lucky Days » är reserverad för kunder hos kedjan Point S och som bor i något
av följande länder: Tyskland, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Ungern,
Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Republiken Tjeckien, Rumänien, Storbritannien,
Slovakien, Slovenien, Sverige.
ARTIKEL 5 – VINSTER OCH VINSTFÖRDELNING
För « Lucky Days » föreslås följande vinster:
-

1

För « Europa »1 : 1 JEEP COMPASS Longitude Business Diesel 120 hk (listpris
32 800 € inkl moms)
För « Italien »2 : 1 JEEP COMPASS Longitude Business Diesel 120 hk (listpris
32 800 € inkl moms)

« Europa » omfattar följande länder: Tyskland, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Ungern, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Republiken Tjeckien, Rumänien, Storbritannien,
Slovakien, Slovenien, Sverige.
2
« Italien » omfattar italienskt territorium.
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Enligt bestämmelser i visa länder, kan vinst medföra skatt som betalas av vinnaren.
Organisatören kommer inte betala de skatter som enligt nationella bestämmelser
åläggs vinnaren. Detta gäller speciellt i Ungern, Slovakien och Slovenien
Dragning kommer äga rum 30 juni 2019 av en förrättningsman som utses av Organisatören
för att utse en vinnare för området « Europa » och en vinnare för området « Italien ».
Dragning av vinnaren för området « Italien » kommer äga rum i Italien.
Efter dragningen meddelas vinnarna via e-post och deras namn publiceras på
webbplatsen: luckydays.point-s.com.
Vunna priser måste accepteras som sådana och kan inte återbetalas, bytas eller ersättas
med kontanter.
Organisatören förbehåller sig rätten att ersätta priset/priserna med annat av motsvarande
värde, om omständigheter utanför dennes kontroll så kräver.
Om det är omöjligt för en vinnare att hämta ut sitt pris, gäller följande beroende på det
berörda området:
-

För området « Europa »: Vinnaren kommer inte att kunna överlåta priset till en tredje
person utan priset tillfaller automatiskt Organisatören, utan att något krav är möjligt.

-

För området « Italien »: vinnaren kommer inte att kunna överlåta priset till tredje
person utan priset kommer att ges till organisationen Save the Children Italia Onlus
(https://www.savethechildren.it),tel: (+39)06.4807.001,epostadress: info.italia@savethechildren.org Via Volturno, 58 - 00185 Rom och kan
inte överklagas.

ARTIKEL 6 – TILLKÄNNAGIVANDE AV VINNARNA I LUCKY DAYS
En publikation kommer att publiceras efter "Lucky Days", med bilder på försäljningsstället
och vinnaren (-na) och meddelande om deras efternamn, förnamn och de olika vinnarnas
land, utan att det ger dem rätt till ersättning, rättighet eller någon annan fördel än utbetalning
av vinsten.
Godkännande av deltagande kommer att ges till varje deltagare som fyller i uppgifterna i
registreringsformuläret för « Lucky Days » genom att markera kryssrutan med detaljerade
villkor som de visas i sammanfattning på registreringsformuläret och på affischen och
tävlingsreglerna i detalj som finns på varje försäljningsställe.
ARTIKEL 7 – PERSONUPPGIFTER
I enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknik, filer och friheter, i
sin ändrade form, kallad ”Datalagen”, och de allmänna bestämmelserna om skydd av data nr
2016/679 från den 27 April 2016 (”GDPR”), informeras deltagarna att Organisatören, i
egenskap av registeransvarig, gå vidare till automatiserad behandling av tävlingsdeltagarnas
personuppgifter.
Deltagarna bemyndigar Organisatören, efter frivilligt och informerat medgivande att under
deras deltagande i tävlingen samla in deras personuppgifter.
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Insamlingen mål är att organisera reklamkampanjen « Lucky Days ». Med förbehåll för
deltagarens samtycke kommer denna bearbetning också att skicka information och
erbjudanden om de tjänster som tillhandahålls av POINT S-nätverket som en del av
efterföljande marknadsförings- och kommunikationskampanjer.
Insamlade personuppgifter är uteslutande avsedda för företaget POINT S DEVELOPMENT
och det försäljningsställe där inköpet gjordes och förvaltningsbolaget för dragningen och kan
inte användas av en tredje part.
Deltagarnas personuppgifter kommer att sparas i Europa under en period av längst 36
månader från det att de samlades in utan att det påverkar de rättigheter som varje deltagare
har när det gäller riktlinjer för bestämmelser för personuppgifter, efter hans död som han har
kunnat definiera. När det gäller personuppgifter för italienska deltagare, kommer de att
sparas i Italien.
I enlighet med Datalagen av den 6 januari 1978, i sin ändrade lydelse och GDPR, har varje
deltagare rätt att få tillgång till, rätta till, radera och överföra informationen om honom /
henne, samt rätten att motsätta sig eller begära begränsning av behandlingen, enligt de
villkor och gränser som föreskrivs i lagen. Dessa rättigheter kan utövas genom att kontakta
Organisatören på den adress som anges i början av gällande bestämmelser eller via epostadressen dpo@points-development.com.
Vid utövande av ångerrätten innan tävlingen är slut, frånsäger sig deltagaren sitt deltagande.
Deltagare har rätt att göra en reklamation hos den franska dataskyddsmyndigheten CNIL.
I enlighet med artikel 40 1 II i lagen om skydd av personuppgifter av den 6 januari 1978, i
dess ändrade lydelse, kan deltagaren skicka till arrangören särskilda instruktioner om ödet
av hans personuppgifter efter hans död.
Deltagarna informeras om att de, om de inte vill delta i direkt marknadsföring via telefon, har
rätt att undanbe sig sådan kommunikation genom att ange sitt fasta nummer eller
mobilnummer på en lista som tillhandahålls gratis på webbplatsen www.bloctel.gouv.fr.
Efter att ha tagit del av samtliga villkor, ska varje deltagare uttryckligen godkänna
behandlingen av personuppgifter inom ramen för tävlingen. Deltagaren godkänner genom att
markera kryssrutan på registreringsformuläret:
o

Jag godkänner samtliga tävlingsregler för kampanjen « Lucky Days » och
behandlingen av mina personuppgifter för detta ändamål.

Deltagarna kan också samtycka till bearbetning för reklam och / eller reklamändamål genom
att markera följande ruta på registreringsformuläret:
o

Jag accepterar att bli kontaktad av Organisatören i reklam- och / eller
marknadsföringssyfte.

ARTIKEL 8 – DIVERSE BESTÄMMELSER
8.1 – Ansvar
Deltagande i Tävlingen sker helt på deltagarnas ansvar.
Företaget POINT S DEVELOPMENT kan inte åta sig något ansvar, om det i händelse av
force majeure eller händelser utanför dess kontroll (speciellt vid tekniska problem eller
datorproblem ...) som stör organisationen och hanteringen av "Lucky Days" det blir tvunget
att förkorta, förlänga, skjuta upp, ändra eller avbryta däckförsäljningskampanjen. En ändring
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kommer dock att bli föremål för ett tilläggsavtal som kommer att finnas tillgängligt hos
advokat Stéphane BERNIGAUD, exekutor, SELARL A3 JURIS 84 rue de la Part-Dieu 69003
LYON.
Organisatören ansvarar inte för eventuella störningar i internettrafiken som kan hindra att
Tävlingen genomförs på korrekt sätt.
Anslutning av någon person till webbplatsen och deltagande i spelet sker på eget ansvar.
Organisatören uppmärksammar deltagarna på att var och en ansvarar själv för den
information som anges på webbplatsen med deras profil.
Organisatören kan avbryta eller ställa in hela eller delar av tävlingen om det visar sig att
bedrägerier har inträffat i vilken form som helst, inklusive via dator i samband med
deltagande i tävlingen. Med detta antagande förbehåller sig organisatören rätten att inte dela
ut vinster till bedragarna.
Om tävlingens administrativa och / eller tekniska förlopp störs av ett virus, datorbuggar,
obehörigt mänskligt ingripande eller någon annan orsak eller händelse som Organisatören
inte kontrollerar, förbehåller sig sistnämnda rätten att avbryta tävlingen.
Ingen begäran om återbetalning kan göras till Organisatören, varken för anslutningsavgifter
till webbplatsen eller för postavgifter.
8.2 – Tillämplig lag
Tävlingen « Lucky Days » och aktuella bestämmelser är underställda fransk lag.
Eventuella tvister som rör giltigheten, tolkningen och genomförandet av dessa bestämmelser
ska vara exklusiv behörighet för handelsdomstolen i Lyon.
ARTIKEL 9- BESTÄMMELSER
Aktuella bestämmelser har inlämnats till advokat Stéphane BERNIGAUD, exekutor, SELARL
A3 JURIS 84 rue de la Part-Dieu 69003 LYON.
Han kan konsulteras gratis fram till dragningen av de försäljningsställen som deltar i
kampanjen och på följande adress med fransk, svensk och engelsk version: http://www.fdbhuissiers.fr/jeux-et-concours-redaction-d-un-reglement.php.

