Kampanjvillkor Köp-samla-få
Dokumentet beskriver hur Valio Sverige AB agerar för att uppfylla lagstiftning avseende hantering av
personuppgifter. Personuppgiftslagen (PUL) anger när och på vilka villkor det är tillåtet att behandla
personuppgifter. Valio har ett behov av att insamla, registrera och behandla personuppgifter i samband
med t ex tävlingar och konsumentkontakt.
Kampanjvillkor Valio Samla&Få Sommar 2015
Läs igenom nedan beskrivning av kampanjvillkoren noggrant innan deltagande. Erbjudandet gäller endast
under de villkor som anges här.
Kampanjen anordnas av Valio Sverige AB (nedan Valio), Box 30065, 104 25 Stockholm. Erbjudandet gäller
endast för konsumenter med postadress i Sverige, ej näringsidkare, och kan inte kombineras med andra
erbjudanden. Deltagare under 18år måste ha godkännande av vårdnadshavare för att delta.
Kampanjvillkor för att medverka i denna Samla & få-aktivitet är;
Du måste köpa 6st valfria* Valio yoghurt eller Kefir, 1000g. (*Följande produkter ingår i kampanjen;Valio
Vanilj™ 1000g, Valio Fruktyoghurt™ 1000g, Valio Krämig&Mild yoghurt 1000g, Valio Kefir 1000g, Valio
Eila® laktosfri yoghurt 1000g & Valio Eila® laktosfri Kefir 1000g).
Erbjudandet består av 3 nummer av vald tidning. Det är inte möjligt att byta ut erbjudandet mot kontanter
eller mot annan egendom. Tidningar att välja på är; Tara, Family Living och Topp Hälsa.
När ditt val är registrerat hos Bonnier Tidskrifter får du ditt första nummer inom 2-4 veckor. Efter din 3
nummer fortsätter tidningen komma i en bekväm tillsvidareprenumeration, portofritt direkt hem i brevlådan.
Du betalar då per nummer med inbetalningskortet som medföljer i tidningen. Om du en dag vill avsluta din
prenumeration kontaktar du Bonnier Tidskrifters kundtjänst. Du kan när som helst meddela att du inte
önskar fler tidningar.
Erbjudandet gäller 3000st testprenumerationer, så långt lagret räcker, dock senast 16 augusti 2015. Ett
erbjudande per hushåll och endast nya prenumeranter. Registering sker endast via kampanjsidan
valio.se/sommar. Inköpskvitton sparas mot uppvisande för att delta i aktivteten. Kopierad, manipulerad
eller defekt streckkod accepteras ej och stulen eller förlorad sådan ersätts ej.
Valio Sverige AB tar ej ansvar för konsekvenserna av att registerat material försvunnit, skadats, sänts fel
eller blivit för sent levererat. Valio tar ej ansvar för tekniska svårigheter eller problem som kan påverka
endera anmälan eller slutresultat av denna aktivitet.
Valio förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från aktiviteten utan att meddela deltagaren om Valio
bedömer att den deltagaren har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt.
Anställda på Valio Sverige AB och deras anhörigakan ej delta i kampanjen.
Personuppgifter Bonnier
Vid beställningen samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobilnummer för

samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom
Bonnier för digitala tjänster, marknadsföring, samt statistik- och analysändamål. Uppgifter som jag direkt
eller indirekt lämnar genom att använda Bonniers digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med
övriga kunduppgifter användas inom Bonnier för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll,
tjänster och annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av
digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies. Samtycket är giltigt till dess jag själv säger
upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köpa
av produkter. Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Bonnier via respektive
bolags kundtjänst. För ytterligare information om behandling av personuppgifter, se
www.kunddata.bonnier.se
Personuppgifter Valio
Personuppgifter som du lämnar till Valio i samband med att du fyller i ett formulär, t ex för att delta i en
tävling eller kampanj, eller som du på annat sätt lämnar i samband med kontakt med Valio, behandlas av
Valio för att administrera det angivna ärendet. Personuppgifterna kommer även att ingå i statistiska
sammanställningar liksom utgöra underlag för marknadsanalyser liksom affärs- och metodutveckling. I och
med att du lämnar dina personuppgifter så samtycker du till denna behandling. Skulle du inte samtycka till
behandlingen så är du välkommen att kontakta oss för att lämna dina uppgifter personligen istället.
För uppfyllandet av lag eller avtal
För att kunna fullgöra en skyldighet i ett avtal ingånget med den registrerade, eller för att uppfylla krav som
anges i lag eller förordning, så är behandling av personuppgifter tillåtet. Det är dock inte tillåtet att behålla
personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.
Cookies
Valios webbplats använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker
sparar på din dator.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används
till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella
webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en
sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid
på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av
cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan
också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

