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VILKÅR FOR DELTAGELSE I SAFARI VÅRKAMPANJE 
Fjordland AS er ansvarlig for konkurransen i samarbeid med Pulse Communications AS. Ved 
deltagelse i konkurransen vil disse konkurransevilkår anses som akseptert. 

1. KAMPANJEPERIODE 

Kampanjen starter 30. april og avsluttes 21. juli 2018. 

2. HVEM KAN DELTA 

Konkurransen er åpen for enhver person med unntak av ansatte hos Organisatoren, eller andre 
involverte selskaper. Personer må være fylt 16 for å delta. 
 
3. HVORDAN MAN DELTAR 

• Man deltar på www.safariyoghurt.no 
• På nettsiden er det mulig å registrere koden på ditt Safariprodukt og kontaktdetaljer. 
• Koden finner man på baksiden av Safari-pakningen. 
• Når man er registrert og har godtatt vilkårene er man med i konkurransen og 

trekningen av en sykkel fra Frog Bikes.  
• Det blir trukket totalt 14 vinnere i kampanjeperioden. 
• Man kan delta flere ganger om ønskelig, men det er kun én premie per deltaker. 

 

4. PUBLISERING AV VINNERE 

Vinnere blir publisert på Yoplait sin Facebook side (https://www.facebook.com/YoplaitNorge/) 
i kampanjeperioden. Skulle dette ikke være ønskelig kan vinneren gi beskjed om dette. 

5. OM KONKURRANSEN 

• I kampanjeperioden blir det trukket totalt 14 premier. 
• Premiene under denne konkurransen er forbeholdt deltageren og kan ikke overføres til 

andre personer. 
• Premiene kan heller ikke refunderes eller byttes. 
• Vinnere av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at Organisatoren 

skal kunne utstede og oversende premiene. Eventuelle forsendelsesutgifter, eller 
gebyrer knyttet til premiene dekkes av Organisatoren.  

• Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å 
utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid eller dersom vinneren oppgir 
feil opplysninger. 

 
6. OM PREMIEN 

• Det skal deles ut 14 sykler av merket Frog Bikes.  
 

Følgende modeller vil bli delt ut: 
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• 4 stk. Tadpoles (farge: rød) 
• 5 x Frog 48 (farge: rød) 
• 5 x Frog 55s (farge: rød) 
• Premiene blir sendt ut i løpet av 2-3 uker etter at vinneren blir trukket. 

 

7. GENERELL INFORMASJON 

Dersom denne konkurranse ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Organisatoren 
seg retten til å endre vilkårene for konkurransen.  

Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut 
premie under konkurransen dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med 
konkurransevilkårene eller dersom det er mistanke om juks. 
 

8. BEHANDLING AV PERSONVERNOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED 
SAFARI VÅRKONKURRANSE - PERSONVERNERKLÆRING 

 
For at vi, Fjordland AS, skal kunne gjennomføre og du skal kunne delta i konkurransen, må vi 
behandle noen personopplysninger om deg. Med personopplysninger menes opplysninger som 
kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-
postadresse. Også IP-adresse og informasjon om hvordan du bruker tjenesten regnes som 
personopplysninger. 

Nedenfor forklarer vi blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor, og hva vi 
bruker opplysningene til. Du kan kontakte oss om du har spørsmål som du ikke finner svar på 
her eller på http://www.safariyoghurt.no/konkurranse/ 

Se i så fall kontaktinformasjonen helt nederst i denne personvernerklæringen. 

Personvernerklæringen gjelder for de som deltar på konkurransen.  

9. INFORMASJON VI SAMLER INN  
Opplysninger du gir oss 

Ved å delta i konkurransen registrerer deltaker navn, høyde på barnet som skal ha premien, e-
postadresse, samt konkurransekoden fra sitt Safari yoghurt-produkt. 

Opplysninger Fjordland AS registrerer når du bruker tjenesten  

Vi registrerer informasjon i forbindelse med din bruk av tjenesten, blant annet (i) domenet som 
tjenesten blir besøkt fra, (ii) hvilken nettleser som benyttes, (iii) varigheten av besøket, (iv) IP-
adresse, (v) enhetsinformasjon, (vi) informasjonskapsler, (vii) anonyme identifikatorer, (viii) 
tidspunkt for besøket, (ix) hvordan du benytter tjenesten (deriblant hvilke funksjoner du 
benytter), (x) informasjon om geografisk posisjon og (xi) hvor lang tid det tar for deg å 
gjennomføre oppgaver i tjenesten.   

10. HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE 
Gjennomføring av konkurransen 
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Fjordland AS bruker personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen.  

Markedsføring 

Dersom vi skulle ønske å sende deg markedsføring, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi 
sender deg markedsføring. Slik markedsføring skjer alltid innenfor rammene av 
markedsføringsloven.   

11. HVORDAN VI DELER PERSONOPPLYSNINGENE DINE 
Generelt 

Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre 
konkurransen eller vi skulle være forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift eller rettslige 
prosesser. Enhver deling utover dette krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan 
benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en 
databehandleravtale).   

12. INNSYN, RETTING OG SLETTING AV PERSONVERNOPPLYSNINGER  
Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger 
du har registrert fremgår av registreringsskjemaet for påmelding til konkurransen. Dersom du 
ønsker å rette de opplysninger du har registrert om deg selv ta kontakt på e-post: 
personvern@fjordland.no. Du kan også når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du 
har gitt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp.  

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt 
oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger 
opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre 
oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.  

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å 
oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.  

13. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å øke brukeropplevelsen og 
få mest mulig effektiv gjennomføring av konkurransen. En informasjonskapsel er et stykke data 
som sendes fra en internettside som besøkes, og som lagres lokalt på brukerens nettleser. 
Hensikten er å bruke informasjonskapslene til å bevare data relatert til brukerens preferanser 
og kontoinnstillinger, samt til å evaluere og sammenstille statistikk om brukerens aktivitet. De 
fleste nettlesere godtar informasjonskapsler som standard. Du kan når som helst avslå bruken 
av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren til ikke å godta 
informasjonskapsler. Merk imidlertid at noen deler av tjenesten kanskje ikke fungerer på riktig 
måte dersom informasjonskapsler blir fjernet. Ønsker du mer informasjon om vår bruk av 
informasjonskapsler kan du ta kontakt med oss på support@pulsecom.no. 

14. INFORMASJONSSIKKERHET  
Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som skal sørge for at dine 
personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet, og at de er tilgjengelige ved 
behov.  
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15. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN  
Vi vil nå og da komme til å oppdatere denne personvernerklæringen for å reflektere eventuelle 
endringer i konkurransen. Endret personvernerklæring vil i slike tilfeller bli publisert på 
www.safariyoghurt.no/konkurranse. Ved større endringer vil vi varsle deg direkte på egnet 
måte via e-post.   

16. BEHANDLINGSANSVARLIG, DATABEHANDLER OG 
KONTAKTINFORMASJON  

Fjordland AS, organisasjonsnummer 936661386, er behandlingsansvarlig.  
 

 

 


