Konkurransevilkår – Personlig interiørstyling

1. For å kunne delta i konkurransen må du være over 18 år og være bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige.
Hver deltaker kan kun vinne én (1) premie. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB
(“Samsung”) sammen med Royal Design Group AB ("Royal Design"). Ansatte hos Samsung eller Royal design,
samt deres nærmeste familie- og husholdningsmedlemmer, kan ikke delta i konkurransen.

2. For å delta i konkurransen må du sende inn en kopi av kvitteringen/produktordren for kjøpet av ditt Samsungprodukt fra Royal Design, sammenholdt med en beskrivelse av motivasjonen din til motta hjelp til
interiørstyling ("motivasjonsbrev"). Påmelding skjer ved å sende konkurransebidraget per e-post til
samsungstyling@wenderfalck.com. Det innsendte konkurransebidraget må inneholde følgende informasjon:
kopi av kvitteringen/kjøpsordren fra Royal Design, ditt navn, e-postadresse og ditt motivasjonsbrev.

3. Konkurransen starter 26. oktober 2020 og slutter den 8. november 2020. Tre vinnere vil bli valgt fra hvert land
- Danmark, Finland, Norge og Sverige – av en jury bestående av den svenske stylisten Henrik Nero og
representanter fra Samsung og Royal Design. Evalueringen og vurderingskriteriene for bidragene vil være
basert på hvilke av bidragene som ut fra de innsendte motivasjonsbrevene anses å ha størst behov for
interiørrådgivning. De tre konkurransebidragene som innenfor hvert land ansees av juryen å ha størst behov for
interiørrådgivning, vil bli erklært som vinnerne av konkurransen. Juryens avgjørelser er endelig og bindende.

4. Premien til vinnerne består av personlig rådgivning for interiørstyling fra Henrik Nero i Sverige, og personlig
rådgivning for interiørstyling fra tilsvarende stylister i Danmark, Finland og Norge (tilsvarende en estimert verdi
på ca. SEK 5.000 inkl. moms). Premien kan ikke overdras, byttes eller erstattes med kontanter eller andre
produkter. Vinnerne har et selvstendig ansvar for å betale eventuelle skatter og avgifter som måtte pålegges
premien. I henhold til norsk skattelov, anses en premie til en verdi på NOK 10.000 eller mer å utgjøre
skattepliktig inntekt.

5. Vinnerne vil bli kontaktet av Samsung per e-post innen to uker etter konkurransens siste konkurransemåned
er avsluttet. Vinnerne vil også kunngjøres på www.royaldesign.se, www.royaldesign.no, www.royaldesign.dk
og www.royaldesign.fi. For kunne motta premien må vinneren, innen to uker etter å ha blitt kontaktet av
Samsung, sende inn bilder av rommet de vil at stylisten skal rådgi seg om, samt en skisse som viser dagens
møbler og en beskrivelse av rommet, inkludert en beskrivelse av potensielle utfordringer når det kommer til
interiør. Hvis vinneren ikke sender inn slik informasjon innen den aktuelle tidsperioden, vil Samsung utvelge en
ny vinner blant de øvrige deltakerne av konkurransen. Deltakerne gir herved Samsung og Royal Design rett til å
publisere vinnerens navn på www.royaldesign.se, www.royaldesign.no, www.royaldesign.dk og
www.royaldesign.fi, samt på andre nettsteder tilhørende Samsung- og Royal Design-konsernet.

6. For å delta i konkurransen må deltakerne oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er beskrevet i
personvernerklæringen som er tilgjengelig på https://www.sasmung.com/se/info/campaignhistory/contest/rd2010/pp. Disse personopplysningene innhentes og behandles av Samsung kun med formål
om administrering og gjennomføring av konkurransen (herunder for å kontakte og offentliggjøre vinnerne).
Dessuten må vinnerne på Samsungs forespørsel oppgi sitt personnummer slik at Samsung skal kunne oppfylle
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige,
er ansvarlig for behandlingen av deltakernes personopplysninger. Samsung behandler personopplysninger i

Version 1.0

samsvar med gjeldende lovgivning. Du har rett til å få informasjon om hvilke av dine personopplysninger
Samsung behandler, samt å kreve retting av uriktige personopplysninger. Kontakt gjerne Samsung på adressen
over eller på dataprotection.sena@samsung.com hvis du har spørsmål rundt hvorvidt/hvordan vi behandler
dine personopplysninger. Ved å delta i konkurransen aksepterer du disse vilkårene og bekrefter at du er klar
over at Samsung behandler og lagrer dine personopplysninger som angitt i Privacy Notice.

7. Samsung forbeholder seg retten til å etter eget skjønn diskvalifisere enhver påmelding som ikke anses å
overholde disse vilkårene og betingelsene.
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