Bergvik Jul 2018 - regler, villkor & integritetspolicy.
Tävlingsregler:
En tävlingsdeltagare har chansen att vinna ett presentkort värt 500 kronor varje dag.
Presentkortet kan användas för köp i någon av Bergviks butiker. Eventuell vinstskatt betalas
av vinnaren. För att vinna ska du gissa rätt innehåll i paketet. Du ska också lämna en
motivering om varför Bästa Bergvik är Sveriges bästa köpcenter. Tävlingsjuryn äger rätten
att utse vinnarna utifrån bästa motivering. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinnarna
publiceras på Bergviks Facebooksida och meddelas via mail eller telefon.
En ny film med en ny ledtråd släpps klockan 00.00 varje dag under tävlingsperioden. Du
måste inkomma med din gissning inom det innevarande dygnet. Vi godkänner endast ett
svar per deltagare och tävlingsdag. Om fler svar har skickats in av en tävlande noteras
endast det först inkomna svaret. För att kunna delta i tävlingen måste du ha fyllt 18 år. De
som är anställda i någon av Bergviks butiker kan ej delta i tävlingen. Tävlingen arrangeras
av Företagarföreningen Bergvik, org.nr. 874001-7895.
Vinnarna kontaktas via mail eller telefon efter det att tävlingen är avslutad.

Integritetspolicy
Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (“General Data Protection
Regulation”) inom hela EU/EES. Förordningen reglerar hur vi får behandla dina
personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Vi följer GDPR och vi eftersträvar att vara helt transparenta och öppna om vilka
personuppgifter vi eventuellt behandlar, vilka ändamål vi har och hur behandlingen sker.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
För att kunna kontakta vinnarna efter det att tävlingen är avslutad behöver vi samla in namn,
mailadress, telefonnummer och postadress.
Varför får vi behandla dina personuppgifter?
Personuppgifterna använder vi endast för att kontakta dig vid ev. vinst. Vinnaren kontaktas
via mail eller telefon. Vinnare publiceras även med namn på Facebook.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Ditt namn, ditt telefonnummer, din mailadress och din postadress sparas fram tills dess att
aktiviteten är avslutad, 20 december 2018. Efter det raderas dina personuppgifter.
Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Företagarföreningen Bergvik Köpcenter, med organisationsnummer 874001-7895, ansvarar
för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina
uppgifter för egna ändamål. Om du har några frågor angående vår behandling av dina
personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver under
rubriken ”Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?” är du
välkommen att kontakta oss på e-postadressen privacy@bacill.se.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
För att tävlingen ska kunna genomföras delas dina personuppgifter med vår reklambyrå.
Behandlingen sker i enlighet med GDPR. I de fall personuppgifterna överförs utanför EU
skyddas dessa enligt Privacy Shield eller motsvarande avtal som är godkänt enligt GDPR.
Vi delar inte dina uppgifter med någon annan part.
Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?
Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Se nedan för en
mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du
välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår under rubriken “Vem är
ansvarig för dina personuppgifter?”.
Rätt att få tillgång till information
Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du
åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur
de behandlas.
Rätt till rättelse och radering
Du kan, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, begära att vi rättar felaktiga uppgifter
och kompletterar eller raderar dina uppgifter. Detta gäller inte uppgifter som krävs för
bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge
åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se
nedan).
Begränsning av behandling
Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar
behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av uppgifter
Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då
slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande
lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din
invändning.
Dataportabilitet
Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt
använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda
direkt från oss till en tredje part.

