
REGULERING

Instagram konkurrence spil

Boodskabtas Pink Lady®

ARTIKEL 1 - DET ORGANISERENDE SELSKAB

Pink Lady® Europe Association Company, hvis registrerede hjemsted er 145 avenue de
Fontvert, 84130 LE PONTET, registreret hos RCS under nummer 421 352 550 00048 (i det
følgende benævnt "arrangørfirmaet" og repræsenteret af WONDERFUL Agency, i dets
egenskab af et kommunikationsbureau (herefter "bureauet"), arrangerer en konkurrence
(herefter "spillet")

ARTIKEL 2 - SPILLET

Agenturet arrangerer fra 02/12/2022 til 09/12/2022 (inklusive), et gratis spil uden
købsforpligtelse i henhold til metoderne beskrevet i disse regler.

Mekanikken i spillet er i form af en konkurrence på Instagram-platformen. Deltagerne
opfordres til at abonnere på Pink Lady® Instagram-kontoen og tagge en ven i
kommentarerne til opslaget.

Denne operation er hverken organiseret eller sponsoreret af Facebook, Google, Twitter,
Apple eller Microsoft.
Da spillet især er tilgængeligt på Instagram-platformen, vil Facebook-gruppen under
ingen omstændigheder holdes ansvarlig i tilfælde af retssager relateret til spillet. Spillet er
tilgængeligt på mobiltelefonen (Smartphone), under ingen omstændigheder Apple,
Microsoft, Google eller nogen anden mobilapplikationsplatform vil ikke blive holdt
ansvarlig for nogen tvist relateret til spillet.

ARTIKEL 3 - BETINGELSER FOR DELTAGELSE



Dette gratis spil er åbent for enhver fysisk person i fuld alder på spilledatoen, som har
internetadgang og en gyldig e-mail-adresse og er bosat i følgende lande: Metropolitan
France (inklusive Korsika), Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Tyskland, Irland,
Holland, med undtagelse af personalet i det organiserende selskab og deres nære
familier, såvel som alle personer, der har deltaget i enhver kapacitet i udviklingen af   spillet,
samt medlemmer af deres nærmeste familie.

Alene det faktum at deltage i dette spil indebærer ren og enkel accept, uden forbehold, af
disse regler.

ARTIKEL 4 - VILKÅR FOR DELTAGELSE

Deltagelsen i konkurrencen foregår under følgende betingelser:
- Personen skal kommentere opslaget med omtale af en ven
- Personen skal følge den Pink Lady-konto, der udgiver opslaget

ARTIKEL 5 - UDSÆTNING AF VINDERE
Der vil være 3 vindere på hver instagramkonto.

Vinderen vil blive udvalgt af en jury, der er sammensat af europæiske chefkokke, og som
vil udpege vinderopskriften blandt alle deltagerne. Udvælgelseskriterierne vil være:
opskriftens originalitet, relevansen i forhold til temaet (skyldig fornøjelse) og fotoets
æstetik.

Hver vinder vil blive kontaktet direkte ved en privatbesked inden for en frist på 30 dage
efter udpegelsen for at få angivet vedkommendes postadresse med henblik på
tilsendelse af og oplysning om præmien.

Enhver vinder, der ikke giver et svar inden for otte dage efter afsendelse af meddelelsen
(eller indtil en bestemt dato, som vil blive kommunikeret i meddelelsen) om hans vinder,
vil få sin status som vinder annulleret. Præmien vil derefter blive uddelt til en ny vinder
(også trukket tilfældigt).

ARTIKEL 6 - PRÆMIER AT VINDE
Hver vinder vil vinde et sæt med 3 muleposer med en enhedsværdi på €1,50 inklusive
moms.



Arrangørfirmaet forbeholder sig retten til at bekræfte alderen på enhver vinder, før de
afleverer deres præmie. Den organiserende virksomhed er ikke ansvarlig for den service
og/eller det tilbudte produkt. Præmierne må under ingen omstændigheder ombyttes til
deres kontante værdi eller til nogen anden præmie. Den arrangerende virksomhed kan
ikke holdes ansvarlig for vindernes brug eller manglende brug, eller endda handel med
præmierne.

I tilfælde af force majeure forbeholder den arrangerende virksomhed sig ret til at
annullere den eller de vundne præmier uden vederlag.

ARTIKEL 7 - ÆNDRING AF SPILDATOENE OG FORØGELSE AF ANTAL PRÆMIER, DER SKAL
VINDES
Den arrangerende virksomhed kan ikke pådrage sig noget ansvar i tilfælde af force
majeure eller begivenheder uden for dets kontrol, hvis det skulle annullere dette spil. Det
forbeholder sig også retten til at forlænge eller begrænse deltagelsesperioden, at
udsætte det eller ændre dets betingelser, dets ansvar kan ikke påtages for dette faktum.

Tilføjelser og ændringer til disse regler kan muligvis blive offentliggjort under spillet, og de
vil blive betragtet som bilag til disse regler. Enhver ændring vil være genstand for
forudgående information på enhver passende måde efter indgivelse af ændringen til
fogedens depositarkontor for disse regler.

ARTIKEL 8 - TILBAGEBETALING AF DELTAGELSESGEBYRER

Da deltagelse i konkurrencen er gratis og uden nogen forpligtelse til at købe varer eller
tjenesteydelser, kan der ikke opnås refusion af omkostninger, der er påløbet for
anmodninger om fremsendelse af reglerne.

Konkurrencereglerne vil blive hostet fra 02/12/2022 i biolinket på hver Instagram-konto.

Deltagelse i spillet ved hjælp af en fast eller mobil internetforbindelse udført på gratis eller
fast sats (kabel, ADSL, optisk fiber, mobil internet pakke) giver ikke anledning til nogen
refusion i det omfang, at deltageren evt. log ind for at deltage i konkurrencen medfører
ingen ekstra omkostninger.

ARTIKEL 9 - ANSVAR



Deltagelse indebærer viden om og accept af internettets karakteristika og
begrænsninger, manglende beskyttelse af visse data mod mulig uretmæssig tilegnelse
eller hacking og risikoen for kontaminering af mulige vira, der cirkulerer på netværket. Den
organiserende virksomhed fralægger sig ethvert direkte eller indirekte ansvar i tilfælde af
misbrug eller hændelse relateret til brugen af   computeren, adgang til internettet,
vedligeholdelse eller funktionsfejl på spilserverne, linjetelefonen eller enhver anden teknisk
forbindelse, ved at sende formularer til en forkert eller ufuldstændig adresse.
Det er op til alle deltagere at træffe alle passende foranstaltninger for at beskytte deres
egne data og/eller software, der er lagret på deres computerudstyr, mod ethvert angreb.

Den arrangerende virksomhed vil gøre sit bedste for at give adgang til spillet. Den
arrangerende virksomhed kan til enhver tid, især af tekniske årsager, opdatere,
vedligeholde, afbryde adgangen til siden og til spillet. Den arrangerende virksomhed vil i
ingen tilfælde måde være ansvarlig for disse afbrydelser og deres konsekvenser. Der kan
ikke kræves erstatning i denne forbindelse.

Derudover kan den arrangerende virksomheds ansvar på ingen måde bibeholdes i
tilfælde af leveringsproblemer eller tab af post eller elektronisk post (især med hensyn til
levering af præmier). Enhver præmie sendt af det arrangerende selskab til en vinder, som
ikke er blevet gjort krav på eller returneres af postvæsenet af anden grund, vil gå tabt for
vinderen og forblive erhvervet af det arrangerende selskab. Den organiserende
virksomhed kan ikke holdes ansvarlig for internetnetværkets dårlige funktion eller for
forsinkelser, tab eller skader som følge af post- og administrationstjenester.

ARTIKEL 10 - IMMATERIELLE, LITERÆRE OG KUNSTNERISKE EJENDOMSRET

De billeder, der bruges på spilsiden, de repræsenterede genstande, de nævnte mærker
og handelsnavne, de grafiske og computerelementer og databaserne, der udgør
spilsiden, er deres respektive ejeres eksklusive ejendom og må ikke udtrækkes,
reproduceres eller bruges uden sidstnævntes skriftlige tilladelse under straf af civil
og/eller strafferetlig forfølgning.

ARTIKEL 11 - PERSONOPLYSNINGER

De personlige data, der indsamles som led i deltagelsen i konkurrencen, indsamles af
arrangøren og er genstand for behandling, under dennes ansvar, udelukkende beregnet
til at administrere deltagelsen i konkurrencen, udpege vinderne, overrække præmierne. .
De vil ikke blive holdt ud over ydeevnegrænserne for disse tre forpligtelser.



For validering og under hensyntagen til deltagelse er alle data obligatoriske. Deltagerne
informeres derfor om, at deres deltagelse ikke vil blive valideret, hvis de gør indsigelse
mod indsamlingen af   disse data. De indsamlede data er udelukkende til brug for
arrangøren. Under alle omstændigheder er de ikke genstand for nogen kommunikation
eller overførsel til tredjemand.

ARTIKEL 12 - TILDELING AF JURISDIKTION OG FORTOLKNING AF BESTEMMELSERNE

Enhver eventuel tvist om fortolkningen af   reglerne afgøres af det arrangerende selskab.
Deltagelse i dette spil indebærer uforbeholden accept af (i) disse regler i alle deres
bestemmelser, (ii) de etiske regler, der er gældende på internettet (mærke, charter om
god opførsel osv.) samt (iii) lovene og gældende regler på fransk territorium og især de
gældende bestemmelser for spil og lotterier. Ingen telefonisk eller skriftlig anmodning vil
blive besvaret vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af   disse regler, mekanismerne
eller vilkårene for spillet, samt listen over vindere. I tilfælde af tvist vil kun et anbefalet brev
med kvittering for modtagelsen afsendt inden for en frist på højst 30 dage efter Spillets
slutdato kunne accepteres. Bortset fra åbenlyse fejl, aftales det, at de oplysninger, der
følger af den organiserende virksomheds spil har beviskraft i enhver tvist om
forbindelseselementerne og computerbehandlingen af   de nævnte oplysninger
vedrørende spillet.
Forud for enhver retssag relateret til eller i forbindelse med disse regler (især dets
anvendelse eller fortolkning), forpligter deltagerne sig til at indgive en mindelig og
elskværdig appel til det organiserende selskab.
Deltagere er underlagt franske regler gældende for spil og konkurrencer. Enhver tvist, der
ikke kan bilægges i mindelighed, vil blive forelagt de kompetente domstole, som
hovedkontoret for det organiserende selskab afhænger af, undtagen i tilfælde af, at den
offentlige ordens bestemmelser om det modsatte.

Spillereglerne er indleveret til SAS EXADEX (Durroux-Lançon-Schuyten-Georget-Mathieu),
indehaver af et fogedkontor i MONTPELLIER, bosat der 161 rue Yves Montand, Parc 2000


