Tävlingsvillkor – Personlig inredningsstyling
1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Varje
tävlande kan bara vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”)
tillsammans med Royal Design Group AB (”Royal Design”) . Anställda hos Samsung eller Royal Design liksom
deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.
2. För att delta i tävlingen måste du skicka in en kopia av din beställning av en Samsungprodukt hos Royal Design
tillsammans med en motivering till varför du behöver hjälp med inredningsstyling. Skicka in din anmälan via epost till samsungstyling@wenderfalck.com. Anmälan ska innehålla följande uppgifter: kopia på din beställning
hos Royal Design, namn, e-postadress, och din motivering till varför du behöver hjälp med inredningsstyling.
3. Tävlingen börjar den 26 oktober 2020 och avslutas den 8 november 2020. Tre vinnare kommer att utses för
vart och ett av länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige av en jury betående av den svenska stylisten
Henrik Nero tillsammans med representanter för Samsung och Royal Design. Bedömningen av anmälningarna
kommer att göras utifrån vilken av anmälningarna som anses vara i störst behov av hjälp med inredningsstyling
baserat på anmälarnas motiveringar. För varje land kommer de tre anmälningar som bedöms vara i störst
behov av hjälp med inredningsstyling att utses till vinnare. Juryns beslut kan inte överklagas.
4. Priset består av personligt råd gällande inredningsstyling av Henrik Nero i Sverige och av personligt råd gällande
inredningsstyling från liknande stylister i Danmark, Finland och Norge (värde cirka 5 000 kronor inkl. moms).
Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinnarna.
5. Vinnarna kommer att kontaktas av Samsung via e-post inom två veckor från slutet av tävlingen. Vinnarna
kommer också att publiceras på www.royaldesign.se, www.royaldesign.no, www.royaldesign.dk och
www.royaldesign.fi. För att motta priset måste vinnarna inom två veckor från att ha blivit meddelande om
vinsten skicka in fotografier över rummet som vinnarna vill att sylisten ska ge råd gällande, tillsammans med en
ritning över den aktuella möbleringen i rummet samt en beskrivning av rummet och de eventuella svårigheter
som föreligger med heminredning i det rummet. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden
kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. De tävlande ger Samsung rätt att
publicera namnen på vinnarna på www.royaldesign.se, www.royaldesign.no, www.royaldesign.dk och
www.royaldesign.fi samt på andra webbsidor inom Samsung- och Royal Design-koncernerna.
6. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i
personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.samsung.com/se/info/campaignhistory/contest/rd2010/pp. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung i syfte att administrera
tävlingen (inklusive att välja vinnarna och tillhandahålla dem priset). Vinnarna måste dessutom på Samsungs
begäran lämna sitt personnummer till Samsung för att Samsung ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
gällande skatte- och bokföringslagstiftning. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är
personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid
behandlingen av personuppgifterna. Du som tävlande har rätt enligt lag att bland annat få information om vilka
personuppgifter om dig Samsung behandlar, samt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kontakta gärna
Samsung på ovanstående adress eller på dataprotection.sena@samsung.com om du har några frågor kring hur
vi behandlar dina personuppgifter. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt
bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av
personuppgiftspolicyn.
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7. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor.
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