Updated as of February 2021
TÄVLINGSVILLKOR

Dessa tävlingsvillkor gäller ”Vichy Minéral 89 Instagram i februari”-tävlingen och arrangeras av L´Oréal
Sverige AB, org. no 556048-3314 (”L’Oréal”). Vid frågor rörande tävlingen vänligen kontakta
lauritz.soee@loreal.com

SÅ HÄR DELTAR DU
För att delta i denna tävling måste du vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år. Genom att delta i tävlingen
godkänner du dessa Tävlingsvillkor.
Anställda på L’Oréal, BillionDollarBoy samt anhöriga till dessa personer får inte delta i tävlingen.
Du deltar genom att:
Skicka en DM til @ebbavonsydow på Instagram, där du forklarar, varför du gärne vil pröva Vichy Minéral
89 serien.
Tävlingen pågår från den 17/2/21 till och med den 23/2/2021.
VINNARNA
Vinnarna utses av en jury bestående av Ebba Kleberg Von Sydown. Juryn utser vinnarna baserat på
deltagarens svar på varför de gärna vill pröva Vichy Minéral 89 Booster. Juryns beslut kan ej överklagas
och behöver ej motiveras.
Vinnarna informeras om sin vinst via Instagram. Vinnarna kommer även att publiceras senast den 24/2
på @ebbavonsydow’s Instagram account med för- och efternamn. De kommer sedan bli uppmanad att
skicka namn och leveransadress till en L'Oréal-e-postadress.
VINSTEN
Vinsten består av 5 set med 1x Minéral 89 Booster, Eyes, Ansiktsmask till ett värde av ca 650 sek.
L’Oréal förbehåller sig rätten att be vinnaren om legitimation inför utdelning av vinsten.
Vinsten levereras inom 14 dagar efter mottagandet av vinnarens kontaktuppgifter för leverans av vinsten.
ALLMÄNNA VILLKOR
Deltagande
1. Bidrag som är ofullständiga eller skickas efter tävlingsperioden kommer att anses vara ogiltiga. L’Oréal
ansvarar inte för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit för sent
levererade och tar inte heller ansvarar för eventuella tekniska fel som gör att tävlingen inte kan
genomföras.
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2. Endast ett tävlingsbidrag per person godkänns.
Vinsten och uteslutning
3. Vinsten måste accepteras i den form den delas ut, kan ej överlåtas eller bytas ut mot kontanter eller
mot annan egendom. L’Oréal har rätt att ersätta vinsten mot en annan vinst till samma eller högre
värde om den angivna vinsten av någon anledning inte kan delas ut.
4. L’Oréal förbehåller sig rätten att diskvalificera en deltagare och utse en annan vinnare om:
(a) vinnaren inte svarar på underrättelsen om sin vinst eller inte lämna sina fullständiga
kontaktuppgifter inom 3 dagar från underättelsen;
(b) vinsten accepterades inte eller returnerades; eller
(c) bidraget är ogilltig, deltagaren diskvalicerades eller bryter mot tävlingsreglerna.
5. L’Oréal förbehåller sig rätten att utesluta och ta bort bidrag ur tävlingen efter eget gottfinnande om
deltagare bryter mot tävlingsreglerna eller om bidraget kan uppfattas som kränkande, stötande eller
på annat sätt opassande.
Personuppgifter
6. De personuppgifter du lämnar i samband med insändande av bidrag kommer endast att behandlas
för att administrera tävlingen. L’Oréal är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa
personuppgifter.
7. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingåtts med L’Oréal genom
insändande av ditt bidrag. Det Vichy teamet kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Om vi
saknar nödvändiga personuppgifter kommer du inte att kunna delta i tävlingen. Dina personuppgifter
sparas endast så länge det behövs för att administrera tävlingen. När personuppgifter inte längre
behövs för detta syfte eller för att uppfylla laglig krav kommer vi att radera dem från våra system i
enlighet med våra interna policyer. Vi kan komma att kontakta dig på Instagram, per e-post, telephone
i samband med tävlingen men vi kommer inte att använda dina uppgifter för att skicka dig
marknadsföringskommunikation såvida du inte uttryckligen ger L’Oréal tillstånd till detta. Du har rätt
att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig samt att få dina personuppgifter
korrigerade. För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via e-post på kontakt@loreal.com eller
nordicdpo@loreal.com. Ytterligare information om hur L’Oréal behandlar personuppgifter finner du
i vår Integritetspolicy som finns på:
https://www.vichy.se/site/pages/showMediaApp.aspx?EncMediaId=NUQxcFdISThTV1RYYVU5cktUe
kFxZz09

Överlåtelse av rättigheter
8. Genom att delta i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till L’Oréal. L’Oréal får utan
kostnad och utan ytterligare tillstånd publicera tävlingsbidraget samt vinnarens namn på L’Oréals
webbsidor och sociala medier, samt i övrigt använda tävlingsbidraget för marknadsföringsändamål i
samband med tävlingen utan begränsning i tid, geografiskt, till medium, i uttrycksform eller på annat
sätt.
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Sociala medier specifika villkor
9. Genom att delta i tävlingen förbinder du dig att respektera dessa Tävlingsvillkor samt Instagram
gällande regler. L’Oréal förbehåller sig rätten att utesluta ett bidrag ur tävlingen som bryter mot dessa
vilkor och regler.
10. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Instagram. Du
lämnar dina uppgifter till L’Oréal och inte till Instagram. Genom att delta i tävlingen friskriver du
Instagram från något som helst ansvar och avstår, i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig
lag, från alla krav i samband med tävlingen eller inlösen av priset.
Övriga villkor
11. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell inkomstskatt som uppstår till följd av vinsten.
12. L’Oréal ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller skador av något slag till deltagare eller
tredje part som följer, direkt eller indirekt, som en konsekvens av tävlingen, avbrytning av tävlingen
eller vinsten.
13. L’Oréal har rätt att när som helst före, under eller efter tävlingen ändra dessa tävlingsvillkor eller
avbryta denna tävling.

