
Betingelser og regler for konkurrencen  

"Mød vinteren med Actimel, og vind!" 

 

Formålet med disse betingelser er at angive reglerne for forbrugerkonkurrencen "Mød vinteren med 

Actimel, og vind" (herefter kaldet "konkurrencen"). 

 

Disse betingelser er det eneste dokument, der bindende regulerer reglerne for konkurrencen i forhold 

til forbrugerne. 

 

Disse betingelser kan ændres ved skriftlige ændringer af disse betingelser. Ændringer af betingelserne 

er kun tilladt efter offentliggørelse af konkurrencen og kun med arrangørens skriftlige samtykke. 

 

1. Arrangør og arrangør af konkurrencen 

Arrangøren af konkurrencen i  

Finland er DANONE Finland Oy, en virksomhed med registreringsnummer 1657370-0 og med 

registreret adresse på Malminkatu 30, 00100 Helsinki, Finland  

(herefter kaldet "Arrangøren") 

 

Sverige er DANONE AB, en virksomhed med registreringsnummer 556554-8756 og med registreret 

adresse på Gårdsvägen 14, 169 70 Solna, Sverige 

(herefter kaldet "Arrangøren") 

 

Danmark er DANONE AS, en afdeling af Danone AB (Sverige), med CVR-nummer 26430348 og 

med registreret adresse på Solsortevej 15, 7330 Brande, Danmark  

(herefter kaldet "Arrangøren") 

 

Konkurrencen gennemføres i Finland, Sverige og Danmark af AS-Grey Oy, en virksomhed med 

registreringsnummer 0113796-5 og med registreret adresse på John Stenbergin ranta 2, 00530 

Helsinki (herefter kaldet "Implementatoren").  

 

2. Tid og sted for konkurrencen 

Konkurrencen finder sted i følgende lande: Finland, Sverige & Danmark i visse detailkæder i perioden 

fra 1.2.2020 til 31.3.2020 (herefter kaldet "Konkurrenceperioden"). 

 

Konkurrencen afvikles i samarbejde med Danone Finland Oy, Danone AB & Danone AS. 

 

3. Hvem henvender konkurrencen sig til? 

Konkurrencen er åben over for alle personer, der er borgere i enten Finland, Sverige eller Danmark, 

og som køber Actimel konkurrenceprodukter, som er specificeret i paragraf 4 i disse regler i løbet af 

konkurrenceperioden. Den er ikke beregnet til Arrangørens og Implementatorens medarbejdere og 

disses familiemedlemmer; disse personer må ikke deltage i konkurrencen. Alle konkurrencedeltagere, 

som ikke på behørig vis opfylder betingelserne for deltagelse i konkurrencen i overensstemmelse med 

de relevante bestemmelser i disse regler, vil blive udelukket fra konkurrencen. I tilfælde af, at en eller 

flere af de ovenfor nævnte udelukkede personer vinder konkurrencen, mister de retten til præmien, og 

præmien vil ikke blive overrakt dem. I tilfælde af, at en konkurrencedeltager er under 18 år, skal 



vedkommende have forældrenes eller værgens samtykke til at deltage i konkurrencen og i sidste 

instans til at modtage præmien. 

 

4. Konkurrenceregler 

Konkurrencedeltagere, som er borgere i enten Finland, Sverige eller Danmark, vil kunne deltage i 

konkurrencen ved at købe et eller flere af følgende Actimel produkter i tiden for konkurrencen: 

Actimel jordbær 4x100g, Actimel Jordbær 8x100g, Actimel Jordbær 12x100g, Actimel Jordbær uden 

tilsat sukker 8x100g, Actimel Skovbær 4x100g, Actimel Skovbær 8x100g, Actimel Blåbær – 

granatæble – maca 4x100g, Actimel Solbær – havtorn – acaibær 4x100g i en kampagnepakke, dvs. i 

en pakke med oplysninger om konkurrencen "Mød vinteren med Actimel, og vind!" (Herefter kaldet 

"Actimel konkurrenceprodukter"). Actimel konkurrenceprodukterne vil blive markedsført i Finland, 

Sverige og Danmark i alle detailkæders netværk i den tid, hvor konkurrencen afvikles. Actimel 

konkurrenceprodukter er almindelige for Finland, Sverige og Danmark.  

 

Enhver, som er borger i enten Finland, Sverige eller Danmark og opfylder følgende betingelser, bliver 

vinder: 

 

1. Find symbolet på et snefnug (for at vinde førstepræmien) eller en snemand (for at vinde 

andenpræmien) under låget på Actimel konkurrenceproduktet (herefter kaldet "vinderlåget"). 

 

2. Ring til arrangøren fra Danmark på +46 (0)20 302 302 (herefter kaldet "Infoline") senest d. 30. april 

2020 i kontortiden: Mandag - fredag: 09:00 – 13:00, informer betjeneren om fundet af vinderlåget, og 

send et billede af det.  

 

3. Indlevér vinderlåget til implementatoren til følgende adresse: AS-Grey Oy, John Stenbergin ranta 2, 

00530 Helsinki, i en kuvert mærket "Actimel konkurrence" sammen med vinderens kontakt-

oplysninger (fornavn og efternavn, telefonnummer, adresse og e-mailadresse) senest d. 31.5.2020. 

Hverken arrangøren eller implementatoren påtager sig noget ansvar for tab af vinderlåget under 

transporten, og metoden til fremsendelse af vinderlåget er udelukkende den enkelte konkurrence-

deltagers eget valg og ansvar. 

 

Hvis den konkurrencedeltager, der finder vinderlåget, ikke sætter sig i forbindelse med arrangøren via 

infoline inden d. 30.4.2020 og ikke leverer vinderlåget til implementatoren inden d. 31.5. 2020 

sammen med sine kontaktoplysninger, fortabes hans/hendes præmie uden erstatning. 

 

Enhver konkurrencedeltager kan genindtræde i konkurrencen, med køb af et nyt Actimel 

konkurrenceprodukt. 

 

Arrangøren eller implementatoren af konkurrencen ved ikke på forhånd, hvor vinderlåget i Actimel 

konkurrenceprodukterne befinder sig, og i betragtning af den fælles distribution af Actimel 

konkurrenceprodukter inden for Finland, Sverige og Danmark, er det ikke muligt at afgøre på forhånd, 

hvor vinderlågene vil være lokaliseret. 

 

5. Gevinster i konkurrencen 

Førstepræmien: 

 

Værdibevis til en rejse til "Lapland i Finland" for op til 5 personer til en værdi af 10.000 € / SEK 

105.000 / DKK 74.500 inkl. moms (herefter også kaldet "førstepræmie" eller "rejse"). Det præcise 

område i Lapland afgøres mellem vinderen og rejsebureauet på grundlag af vinderens ønskede 

rejsemål, forudsat at rejsebureauet kan arrangere en rejse til det ønskede bestemmelsessted. Hvis 



vinderen og rejsebureauet ikke kan blive enige om bestemmelsesstedet, har rejsebureauet ret til alene 

at beslutte destinationen for rejsen til Lapland. 

 

Der er 1 vinderlåg til denne præmie i konkurrencen. 

 

• Vinderen vinder et værdibevis på 10.000 € inkl. moms til en rejse til det finske Lapland. Der 

arrangeres en kundetilpasset rejse til finsk Lapland fra rejsebureauet Elämys Group / Milargo 

Ltd Oy, en virksomhed med registreringsnummer 0945161-7 og med registreret adresse på 

Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki, Finland. Flere oplysninger om præmien og udtræknings-

regler vil blive kommunikeret til vinderen efter overrækkelse og indløsning af præmien. 

• Rejsen skal være bestilt og arrangeret senest d. 31. december 2020. Rejsen skal have fundet 

sted inden d. 31. december 2021. Efter udløb af den dato (dvs. rejsen er ikke helt opbrugt), 

udløber vinderens ret til præmien uden yderligere godtgørelse. 

• Værdibeviset kan kun bruges til at vinde præmier og kan ikke udskiftes for penge eller til en 

anden rejse af en givet værdi, heller ikke i tilfælde af et mindre antal personer, som deltager i 

rejsen (dvs. værdibevisets ubrugte værdi refunderes ikke på nogen måde). 

• Rejsen kan gennemføres til en højere værdi end værdibevisets værdi, men de omkostninger, 

der overstiger værdibevisets værdi, betales af vinderen selv. 

• Betingelserne for rejsen bestemmes af rejseaftalen indgået mellem vinderen og ovennævnte 

rejsebureau Elämys Group og aftalens vilkår og betingelser. Hverken arrangøren eller 

implementatoren påtager sig ansvaret for nogen som helst skade eller skade i forbindelse med 

rejsen. 

• Bemærk venligst, at kun en person, der er over 18 år, kan blive konkurrencedeltager og vinder 

– det vil sige, at kun en person over 18 år vil være i stand til at underskrive en rejseaftale (som 

en del af præmieudtrækningen). Personer under 18 år kan deltage i rejsen. Disse personers 

deltagelse i rejsen, herunder alle betingelser for rejsen, bestemmes af ovennævnte rejseaftale 

og det pågældende rejsebureaus vilkår og betingelser. 

 

Andenpræmien: 

 

Andenpræmien i konkurrencen er  

- I Finland 500 €  

- I Sverige 5.500 SEK 

- I Danmark 3.800 DKK 

i antallet ti (10) gevinster i alt for Finland, Sverige og Danmark.  

 

Der er i alt 11 vinderlåg i konkurrencen, så der kan være 11 vindere i konkurrencen, for Finland, 

Sverige og Danmark. Der er 1 vinderlåg med et snefnug, og der er 10 vinderlåg med en snemand. 

Vinderlåget med et snefnug under låget på Actimel konkurrenceproduktet betyder førstepræmien. 

Vinderlåget med en snemand under låget på Actimel konkurrenceproduktet betyder andenpræmien.  

 

 

6. Beskatning af gevinsterne 

Eventuel beskatning skal betales af vinderen, og det er vinderens ansvar at overholde de gældende 

nationale skatteregler.  

 

I Danmark er både første- og andenpræmien fritaget for skat for vinderne. Det er vindernes ansvar at 

overholde de nationale skatteregler.  

 

7. Offentliggørelse og overrækkelse af gevinsten 



Med henblik på offentliggørelse og overrækkelse af gevinsterne skal vinderen sætte sig i forbindelse 

med Arrangøren på følgende telefonnummer: fra Danmark på +46 (0)20 302 302, hvor 

implementatorens kontaktoplysninger vil være vist. Metoden til overrækkelse af præmien aftales 

mellem implementatoren og præmievinderen. Præmierne beskattes i henhold til paragraf 6 i disse 

regler. Andenpræmien indsættes på vinderens bankkonto på grundlag af en skriftlig 

overrækkelsesprotokol efter indlevering af vinderlåget til implementatoren. Metoden til overrækkelse 

af præmien vil være underlagt en aftale mellem implementatoren og præmievinderen. 

 

Vinderens fornavn og den kommune, hvor vinderens bopæl ligger, vil også blive offentliggjort på 

webstedet www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk. Hver deltager indvilliger hermed 

udtrykkeligt i dette ved at deltage i konkurrencen. 

 

Vinderen er ikke berettiget til nogen anden præmie fra arrangøren ud over ovennævnte. 

 

Arrangøren er ikke ansvarlig for nogen skade, der opstår som følge af brug af præmien. 

8. Generelle betingelser og beskyttelse af personlige data 

Ved at deltage i denne konkurrence bekræfter hver konkurrencedeltager sin accept af konkurrence-

reglerne og påtager sig at overholde disse regler uden forbehold. 

 

Vinderen har forstået og anerkender, at i  

Finland er DANONE Oy, med registreret adresse på Malminkatu 30, 00100 Helsinki, Finland, 

arrangør og dataansvarlig, 

 

Sverige er DANONE AB, med registreret adresse på Gårdsvägen 14, 169 70 Solna, Sverige, arrangør 

og dataansvarlig, 

 

Danmark er DANONE AS, med registreret adresse på Solsortevej 15, 7330 Brande, Danmark, 

arrangør og dataansvarlig. 

  

 

Arrangøren behandler følgende kategorier af personlige data for konkurrencedeltagerne: navn og 

efternavn, fødselsdato, fast adresse, telefonnummer og bankoplysninger (dvs. bankens navn og 

kontonummer i IBAN-format) med henblik på gennemførelse og vurdering af konkurrencen i henhold 

til disse regler og for at overrække præmien. Det juridiske grundlag for behandling af vinderens 

personlige data er kontraktens gennemførelse, da det ikke er muligt at overrække præmien til vinderen 

uden ovennævnte personlige data. I tilfælde af, at en konkurrencedeltager ikke bliver vinder på grund 

af manglende overholdelse af disse regler, er det juridiske grundlag for behandling af dennes 

personlige data omfattende fornavn og efternavn og grunden til, at konkurrencedeltageren ikke blev 

vinder, i konkurrencearrangørens legitime interesse. 

 

Personlige data for konkurrencedeltagere, som ikke har vundet, vil blive arkiveret i et nødvendigt 

tidsrum på 2 måneder fra konkurrencens afslutning af hensyn til arrangørens eventuelle kontrol. 

Vindernes personlige data vil blive arkiveret i et nødvendigt tidsrum på 3 år fra konkurrencens 

afslutning, medmindre særlige regler stiller krav om en længere periode, for eksempel af hensyn til 

myndighedernes eventuelle kontrol af arrangøren og for at sikre arrangørens juridiske rettigheder. 

Arrangøren er dataansvarlig for behandlingen af personlige data inden for bestemmelserne i Europa-

Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter kaldet "Forordningen"). 

I medfør af Forordningen er implementatoren en behandler. 

Hver vinder og ikke-vinder har følgende rettigheder som dataperson: 

- retten til adgang til personlige data, hvilket betyder, at denne kan hente oplysninger om, hvorvidt 

hans/hendes personlige data er under behandling, til hvilket formål, hvad omfanget af de behandlede 

data er, og til hvem disse data er gjort tilgængelige, 
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- retten til at ændre unøjagtige eller ukorrekte data og til at tilføje ufuldstændige data, 

- retten til at få data slettet, hvis formålet med behandlingen ophører, eller de personlige data 

behandles ulovligt, 

- retten til at begrænse behandlingen af de personlige data, 

- retten til dataportabilitet, som giver vedkommende mulighed for at indhente personlige data 

vedrørende ham/hende selv i et struktureret og maskinlæsbart format, enten til ham/hende selv eller til 

en anden personlig databehandler, 

- retten til at fremsætte indsigelser mod behandlingen af de personlige data eller profilering, 

- retten til at fremsætte en klage til tilsynsmyndighederne i tilfælde af overtrædelse af Forordningen 

under behandling af de personlige data, eller hvis deltagerne har andre spørgsmål eller 

betænkeligheder. Klagen kan fremsættes her:  

• Danmark: Datatilsynet, https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-

datatilsynet/ 

 

 

Vinderen anerkender og forstår, at arrangøren af konkurrencen har ret til at angive og bruge vinderens 

fornavn og den kommune, hvor vinderens bopæl ligger, gratis på www.actimel.fi / www.actimel.se / 

www.actimel.dk i forbindelse med denne konkurrence og i forbindelse med salgsfremmende 

foranstaltninger for arrangørens produkter og serviceydelser. 

 

Foruden arrangøren kan de personlige data, som vinderen har angivet, blive behandlet af 

implementatoren, på den sædvanlige måde, som konkurrencer arrangeres på, af konkurrencens 

arrangør, af leverandører af IT-service og regnskaber, af skattemæssige og juridiske rådgivere. 

Personlige data videregives ikke uden for Den Europæiske Union. 

I tvivlstilfælde med hensyn til, om arrangøren som behandler af personlige data respekterer 

rettighederne, kan den vindende eller ikke-vindende konkurrencedeltager kontakte arrangøren via 

kontaktformularen på webstedet www.danone.fi / www.danone.se / www.danone.dk. På denne 

adresse kan konkurrencedeltageren udøve sine rettigheder inden for Forordningen eller fremsætte 

indsigelser, anmodninger, klager, spørgsmål til arrangøren eller kontakte den databeskyttelses-

ansvarlige.  

 

Arrangøren har en udnævnt databeskyttelsesansvarlig person, som kan kontaktes på: 

Rocio NOVELLA 

E-mailadresse: dpo.nordics@danone.com              
Adresse: 17 Boulevard Haussmann,  
75009, Paris, Frankrig 

Mobiltelefon: +33(0)646304337 

Telefon: [+33:0:144352020] 
 

 

Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre betingelser eller regler for denne konkurrence på et 

hvilket som helst tidspunkt eller til at annullere, afbryde eller udsætte eller forlænge konkurrencens 

varighed. Ændringer af reglerne foretages gennem skriftlige, nummererede ændringer, der træder i 

kraft fra deres offentliggørelse på webstedet www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk. 

  

 

Arrangøren af konkurrencen har ret til at kontrollere alle betingelserne for deltagelse i konkurrencen, 

og i tilfælde af en uenighed at vurdere og tage en endelig beslutning om et hvilket som helst 

spørgsmål vedrørende konkurrencen. Arrangøren har ret til at udelukke en konkurrencedeltager fra 

arrangementet, dersom en sådan deltager bryder reglerne, optræder på en måde, der er i modstrid med 

god moral, prøver at vinde præmier ved svigagtig adfærd eller på nogen måde prøver at skade 

arrangørens renommé eller dennes produkter, uden at betale omkostninger eller erstatning for skader, 

som konkurrencedeltageren måtte have pådraget sig. Eventuelle indsigelser i forbindelse med 
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konkurrencens forløb kan sendes til arrangøren skriftligt til den postadresse, der er angivet i disse 

regler inden for 3 arbejdsdage fra konkurrencens afslutning. Indsigelser, som er indsendt senere, 

kommer ikke med i betragtning. Arrangørens beslutning med hensyn til indsigelsen er endelig. 

 

Eventuelle oplysninger indhentes af hver konkurrencedeltager på betalt Careline: fra Danmark på +46 

(0)20 302 302.  

 

På webstedet www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk findes oplysninger om 

konkurrencen. 

Vinderlisten vil være tilgængelig fra konkurrencearrangøren og på www.actimel.fi / www.actimel.se / 

www.actimel.dk. 

 

De eneste detaljerede regler i deres fulde ordlyd offentliggøres under konkurrencens varighed i 

elektronisk form på arrangørens websted www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk. 

 

 

Stockholm 2020.01.28 
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