KONKURRENCEBETINGELSER

Disse konkurrencebetingelser og Persondatapolitikken udgør tilsammen grundlaget for din brug af vores
mobile site og vores gratis mobile applikation ”Get It”. Det er en betingelse for din brug af Get It og deltagelse i vores konkurrencer at du accepterer og overholder disse betingelser.

GET IT

Get It er en konkurrence, hvor indløsningen af gevinster kan være købsbetinget. Konkurrencen giver dig
mulighed for at vinde gevinster eksempelvis i form af værdikuponer - ”vouchers” - til brug hos de butikker,
der fremgår i Get It App’en. Du kan vinde gevinster ved at deltage i de forskellige spil som udbydes på
Get It. Du kan maksimalt deltage én gang om dagen pr. spil. Tilgængeligheden af Get It spil kan variere
og vi kan til enhver tid beslutte ikke at videreføre Get It helt eller delvist; herunder ændre indholdet af de
enkelte spil eller tage spil helt af delvist ud af Get It, men det vil ikke påvirke gyldighedsperioden i forhold
til allerede vundne vouchers. Det er en betingelse for, at du kan få indløst en gevinst, at du downloader og
installerer vores mobile applikation ”App”. Du vil udelukkende kunne tilgå og indløse en gevinst-voucher
via vores Get It App. Alle spil i Get It er tilfældighedskonkurrencer og gevinsterne uddeles således tilfældigt.
Der skal ikke indbetales pengebeløb eller andre former for indskud i forbindelse med at deltage i spillene
i Get It, men indløsningen af en præmie i form af en voucher kan være købsbetinget og dermed være
forbundet med betaling.

KRAV FOR DELTAGELSE I GET IT

Du skal være fyldt atten (18) år for at anvende Get It og du vil blive bedt om at verificere din fødselsdato for
at tilgå Get It.
Du skal oprette et log-in for at benytte vores App. Du vil her skulle afgive personlige oplysninger til brug for
deltagelse i Get It og du kan kun oprette éet log-in. Dit log-in er personligt og du må ikke lade andre anvende dine oplysninger til at anvende Get-It. Du må ikke anvende automatiserede eller semi-automatiserede
værktøjer til at tilgå Get-It, herunder uden begrænsning scripts, bots eller andre helt eller delvist automatiserede værktøjer. Ansatte i Royal Unibrew A/S og ansatte i de virksomheder som samarbejder med Royal
Unibrew A/S omkring Get It må ikke deltage i konkurrencerne i Get It.

GEVINSTER

Indholdet af en gevinst og dennes værdi varierer fra spil til spil og der bliver dagligt udloddet gevinster. Gevinsterne vil fremgå i forbindelse med de konkrete spil. Der vil typisk være tale om en voucher til brug i forbindelse med køb af konkrete produkter fra Royal Unibrew A/S hos den af Royal Unibrew A/S’ forhandlere,
som du har valgt inde i Get It App´en forud for det konkrete spil. Derudover kan gevinsten være vouchers til
brug hos vores samarbejdspartnere, adgang til pre-sales eller billetter til konkrete koncerter, events m.v. I
forhold til vouchers til brug ved køb af Royal Unibrew A/S’ produkter, vil gevinstens værdi variere afhængig
af salgsprisen hos vores forhandlere. For øvrige gevinster vil værdien fremgå af betingelserne for det konkrete spil. Ved gevinst i form af voucher til køb af Royal Unibrew produkter vil du som minimum skulle betale
pant på flasker/dåser. Du vil blive bedt om at vælge hos hvilken forhandler du vil indløse din voucher. Dette valg er bindende, og du kan ikke senere vælge om. Gevinster i form af vouchers kan kun indløses hos
den forhandler, du har valgt ved installation af Get It App’en og gevinster kan i intet tilfælde ombyttes til
kontanter, tilgodebevis, andre produkter eller overføres til andre produkter. Gevinster har en begrænset gyldighedsperiode og hver gevinst kan kun indløses én gang. Gyldighedsperioden vil fremgå af den konkrete
voucher. Vouchers til brug ved køb af Royal Unibrew A/S’ produkter er gyldige i 14 dage fra modtagelsen.
Indløses gevinsten ikke inden udløb af perioden bortfalder gevinsten. Voucheren er personlig og kan ikke
overdrages til tredjemand. Har du vundet vil det fremgå umiddelbart efter du har gennemført et spil.

UDBYDER

Udbyderen af Get It er:
Royal Unibrew A/S
Faxe Alle 1
4640 Faxe
Tlf: 56 77 15 00
e-mail: info@getitapp.dk
CVR-Nr.: 41956712

PERSONDATAPOLITIK FOR GET IT APP’EN
1. INTRODUKTION
1.1

Nærværende persondatapolitik beskriver, hvorledes Royal Unibrew A/S (herefter benævnt ”RU”, ”vi”
eller ”os”) indsamler og behandler dine personoplysninger, når du downloader, benytter dig af og
spiller spil i app’en Get It.

1.2

For at kunne anvende Get It er det nødvendigt at oprette en brugerprofil. Du skal være mindst 18 år
for at kunne oprette en brugerprofil og benytte Get It. Såfremt du ikke er 18 år, kan du ikke oprette
en brugerprofil eller benytte Get It.

2. SAMTYKKE
2.1

Når du opretter en brugerprofil i Get It app’en, vil du specifikt blive bedt om at acceptere nærværende persondatapolitik og give samtykke til behandling af dine personoplysninger som nærmere
beskrevet i denne persondatapolitik.

2.2

Hvis du ikke giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med
denne persondatapolitik, vil du ikke have mulighed for at oprette en brugerprofil og benytte Get It
app’en.

3. DATAANSVARLIG
3.1

Ansvarlig for de data, som vi indsamler om dig, er:
Royal Unibrew A/S
Faxe Allé 1
DK-4640 Faxe
CVR nr. 41956712
Telefon: 56771500
E-mail: info@getitapp.dk

4. PERSONOPLYSNINGER DER INDSAMLES
4.1

Når du opretter en brugerprofil, skal du angive følgende personoplysninger: profilnavn, mobiltelefonnummer, postnummer, køn samt fødselsdato.

4.2

Endvidere indsamles der via dit log-in og din brug af Get It app’en informationer om din lokalitet
(såfremt du har tilladt Get It app’en adgang til denne funktion) samt oplysninger om, hvor og hvornår vundne gevinster og vouchers indløses og antal gange, du har spillet.

4.3

Vi benytter disse personoplysninger i forbindelse med identifikation af dig over for Get It app’en og
for at kunne administrere af din brugerprofil , herunder i forbindelse med din deltagelse i spillet i Get
It app’en og for at kunne give dig et overblik over vundne gevinster og vouchers, og hvorvidt disse
er blevet indløst eller ej.

4.4

Vi anvender også dine personlige oplysninger til at sende dig målrettet markedsføringsmateriale,
herunder nyhedsbreve og aktuelle og relevant tilbud om koncerter, events og produkter fra RU eller
vores samarbejdspartnere, via in-app beskeder i Get It app’en, hvis du har givet dit samtykke hertil.

4.5

Vi indsamler også oplysninger om, hvilke samtykker du har givet.

5.1

RU videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter.

6.1

RU anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Get It app’en, til
håndtering af gevinster og profilering m.v. Disse virksomheder kan behandle personoplysninger, for
hvilke RU er dataansvarlig og handler alene på vegne af RU.

6.2

Databehandlerene har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at
de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende

5. VIDEREGIVELSE

6. DATABEHANDLERE

persondatalovgivning.

7. DINE RETTIGHEDER
7.1

Du har ret til at indhente oplysninger fra os om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig; til
hvilke formål vi behandler disse oplysninger; hvilke modtagere vi videregiver eller overlader dine
personoplysninger til; opbevaringsperiode og information vedrørende kilden til sådanne personoplysninger (”retten til indsigt”).

7.2

Hvis du beder om det, vil du få en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig. På din anmodning kan kopien være i maskinlæsbart elektronisk format (”retten til dataportabilitet”).
Hvis du opdager, at nogle af de personoplysninger, som vi behandler om dig, er forkerte, har du ret
til at bede os om at rette sådanne oplysninger (”retten til berigtigelse”).

7.3

Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger
tilbage (”retten til at tilbagekalde samtykke”). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette din
brugerprofil eller anonymisere dine personoplysninger, og du vil ikke længere være i stand til at
benytte Get It-appen, og vi vil ikke længere være i stand til at identificere dig. Hvis der på det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage, er uindløste gevinster eller vouchers, vil sådanne gevinster eller vouchers gå tabt. Vi opfordrer dig derfor til at indløse alle gevinster eller vouchers, før du
trække dit samtykke tilbage.

7.4

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til markedsføring
eller andre formål.

7.5

Når du kontakter os vedrørende de i punkt 7.1-7.5 nævnte rettigheder, kan du anmode os om at
begrænse vores behandling af dine personoplysninger til kun at være opbevaring. Såfremt du har
opnået begrænsning af behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet af os, inden
begrænsningen af behandlingen ophæves.

7.6

I det omfang det er muligt, vil vi informere modtagere, som vi har videregivet dine personoplysninger til, om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine
personoplysninger, som vi har imødekommet.

7.7

Når du kontakter os vedrørende dine rettigheder, som anført i punkt 7.1-7.6, bør du være forberedt
på at identificere dig selv, for eksempel ved at sende anmodningen fra en e-mail-adresse, som vi
efterfølgende kan benytte. Vi kan fremsætte yderligere krav om dokumentation for din identitet, før
vi imødekommer din anmodning.

7.8

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os, se
kontaktoplysninger i punkt 3 ovenfor. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,
5., 1300 København K.

8. OPBEVARINGSPERIODE
8.1

RU opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant af hensyn til opfyldelse af vores
aftale med dig, det vil sige i den periode, hvor du benytter dig af Get It app’en. Oplysningerne kan
efterfølgende blive behandlet i anonymiseret form.

8.2

Hvis du ikke har været logget ind på Get It app’en i 1 år, vil vi slette din brugerprofil, herunder alle de
personoplysninger, der relaterer til din brugerprofil, og dine uindløste gevinster og vouchers. Du vil i
så fald været nødsaget til at oprette en ny brugerprofil.

9. ÆNDRINGER
9.1

Hvis vil foretager ændringer af nærværende persondatapolitik, vil du blive bedt om at acceptere
den ændrede version af persondatapolitikken, herunder nye samtykker, næste gang du logger ind
på Get It app’en med din brugerprofil.

9.2

Hvis du ikke kan tiltræde den ændrede persondatapolitik, vil det ikke være muligt for dig længere
at anvende Get It app’en og tilgå din brugerprofil.

