
Villkor
För #UppdragVänFörAlltid

HUVUDARRANGÖRER
Kampanjen är arrangerad av Hill's Pet Nutrition Sverige AB:
Hill's Pet Nutrition Sverige AB
Svärdvägen 23
18233 Danderyd
Sverige

1. TÄVLINGSBESKRIVNING
Dela en bild av din hund eller katt på Instagram där du taggar #UppdragVänFörAlltid och
@hillspetse, eller gör det på facebook via kommentarsfältet till inlägget för kampanjen
(https://www.facebook.com/HillsPetNutritionSverige/). Hill’s Pet Nutrition donerar 20 kr* per
inlägg till hemlösa katter och hundar hos Djurskyddet.

Du kan också delta på https://www.hillspet.se/van-for-alltid där du delar din hund eller katts
adoptionsberättelse. Detta leder också till en donation på 20kr till Djurskyddet.*

Kampanjen pågår till slutet av april månad, 2022.
* Upp till 100.000 kr

2. DELTAGANDE
Kampanjen är öppen för alla som är folkbokförda i Sverige. Anställda hos Hill’s Pet Nutrition
Sverige AB och deras familjer får inte delta i tävlingen. Deltagande blir endast registrerat om
tävlingsinstruktionerna som är angivna i inlägget utförs korrekt. Du kan endast delta en gång i
tävlingen (med en giltig e-postadress).

3. RÄTTIGHETER
Arrangören kan utan begränsningar och utan restriktioner använda allt material (händelser, foto,
video) från denna kampanj i förbindelse med Hill’s Pet Nutrition Sverige-relaterad
marknadsföring utan att informera, be om tillåtelse eller kompensere deltagaren. Genom att
delta i kampanjen accepterar deltagaren också̊ att ens adoptionsberättelse kan komma att visa
fram på Hill’s Pet Nutrition Sveriges digitala plattformar: hemsida, Facebook eller Instagram
profil.

5. ANSVAR

https://www.facebook.com/HillsPetNutritionSverige/
https://www.hillspet.se/van-for-alltid


Informationen som du har angett kommer inte att delas med eller säljas till tredjepart. Alla
rättigheter till att stoppa, radera eller ändra innehållet i denna kampanj tillfaller uteslutande
arrangören. Arrangören kan inte garantera personligt skydd av privatliv, i vad som angår
material som har laddats upp av tredjepart, och avsäger sig ansvaret för material som har
laddats upp.

6. PERSONDATA
Hill’s Pet Nutrition respekterar ditt privatliv i enlighet med lagarna för skydd av personuppgifter.
Om du lämnar personlig information till Hill’s i samband med denna kampanj, kommer HPN
kunna hantera dem i förbindelse med kampanjen, för dess registreringsändamål och i samband
med den verksamhet som avser den. För mer information kan du läsa vår integritetspolicy här:
https://www.hillspet.se/legal-statement-and-privacy-policy

Om deltagaren väljer alternativet "Alternativ för marknadsföringsändamål", kommer denna
information att bevaras på ett konfidentiellt sätt och kommer inte bli levererad till några externa
parter eller användas till annat än marknadsföringsrelaterade aktiviteter. Hill’s Pet Nutrition och
dess närstående företag runt hela världen kan använda och skicka vidare din personlig
information för dessa överenskomna ändamål. Förutom vad som har angetts ovan kommer dina
uppgifter att hållas konfidentiella.


