
Regler och tävlingsvillkor för 

”Njut av vintern med Actimel och vinn!” 

 

Syftet med dessa villkor är att beskriva reglerna för kundtävlingen ”Njut av vintern med Actimel och 

vinn” (häri kallad ”tävlingen”). 

 

Dessa villkor är det enda dokument som på ett bindande sätt reglerar reglerna för kunderna. 

 

Dessa villkor kan komma att ändras genom skriftliga tillägg. Ändringar efter att tävlingen 

offentliggjorts är endast tillåtet med organisatörens skriftliga medgivande. 

1. Organisatör och organisatör av tävlingen 

Organisatör av tävlingen i Finland är DANONE Finland Oy, organisationsnummer 1657370-0 och 

säte på Malminkatu 30, 00100 Helsingfors, Finland  

(häri kallad ”Organisatören”) 

 

Organisatör av tävlingen i Sverige är DANONE AB, organisationsnummer 556554-8756 och säte på 

Gårdsvägen 14, 169 70 Solna, Sverige 

(häri kallad ”Organisatören”) 

 

Organisatör av tävlingen i Danmark är DANONE AS, dotterbolag till Danone AB (Sverige), med 

organisationsnummer 26430348 och säte på Solsortevej 15, 7330 Brande, Danmark  

(häri kallad ”Organisatören”) 

 

Tävlingen genomförs i Finland, Sverige och Danmark av AS-Grey Oy, organisationsnummer 

0113796-5 och säte på John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsingfors (häri kallad ”Verkställaren”).  

 

2. Datum och plats för tävlingen 

Tävlingen äger rum i Finland, Sverige och Danmark i vissa butikskedjor under perioden 2020-02-01 

till 2020-03-31 (häri kallat ”Tävlingsperioden”). 

  

Tävlingen genomförs i samarbete mellan Danone Finland Oy, Danone AB & Danone AS. 

 

3. Vem är tävlingen ämnad för? 

Tävlingen är öppen för alla personer som är medborgare i antingen Finland, Sverige eller Danmark 

och som köper de Actimel tävlingsprodukter som anges i artikel 4 i dessa villkor under 

Tävlingsperioden. Tävlingen är inte ämnad för Organisatörens eller Verkställarens anställda eller 

deras närmaste familj, som inte har rätt att delta i tävlingen. Varje deltagare som inte uppfyller 

villkoren för att delta i enlighet med dessa regler kommer att uteslutas ur tävlingen. I händelse av att 

en sådan utesluten person skulle vinna tävlingen förlorar de sin rätt till vinsten och kommer inte att 

erhålla någon vinst. Deltagare under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att delta i tävlingen och ta 

emot en eventuell vinst. 

 

4. Tävlingsregler 



Deltagare som är medborgare i antingen Finland, Sverige eller Danmark kan delta i tävlingen genom 

att köpa någon av följande Actimelprodukter under tävlingen: Actimel Jordgubb 4x100 g, Actimel 

Jordgubb 8x100 g, Actimel Jordgubb 12x100 g, Actimel Jordgubb utan tillsatt socker 8x100 g, 

Actimel Skogsbär 4x100 g, Actimel Skogsbär 8x100 g, Actimel Blåbär-granatäpple-maca 4x100 g, 

Actimel Svarta vinbär-havtorn-acai 4x100 g i kampanjförpackning, d.v.s. en förpackning med 

information om tävlingen ”Njut av vintern med Actimel och vinn!” (häri kallade ”Actimel 

tävlingsprodukter”). Actimel tävlingsprodukter kommer att säljas i Finland, Sverige och Danmark 

under hela tävlingen. Actimel tävlingsprodukter är vanliga produkter i Finland, Sverige och Danmark. 

 

Alla deltagare som är medborgare i antingen Finland, Sverige eller Danmark och som uppfyller 

följande villkor är vinnare: 

 

1. Hitta snöflingesymbolen (för att vinna första pris) eller snögubbesymbolen (för att vinna andra pris) 

under locket på Actimel tävlingsprodukter (”vinstlock”), 

 

2. Ring Organisatören i Sverige på +46 (0)20 302 302 (”informationslinjen”) senast 30 april 2020 

under öppettiderna måndag–fredag 09:00–13:00, meddela operatören vilket vinstlock som hittats och 

skicka en bild på det. 

 

3. Leverera vinstlocket till Verkställaren genom att skicka det till adressen: AS-Grey Oy, John 

Stenbergin ranta 2, 00530 Helsingfors, Finland, i ett kuvert märkt ”Actimel competition” och bifoga 

vinnarens kontaktuppgifter (för- och efternamn, telefonnummer, adress och e-postadress) senast 31 

maj 2020. Organisatören och Verkställaren avsäger sig varje ansvar för förlorat vinstlock under 

transport och det är deltagaren själv som ansvarar för val av försändelsemetod. 

 

Om deltagare som hittar ett vinstlock inte kontaktat Organisatören via informationslinjen senast 30 

april 2020 och inte levererat vinstlocket till Verkställaren senast 31 maj 2020 tillsammans med sina 

kontaktuppgifter förlorar deltagaren rätten till vinsten utan vidare ersättning. 

 

Varje deltagare har rätt att tävla igen genom att köpa en ny Actimel tävlingsprodukt. 

 

Fördelningen av vinstlock på Actimel tävlingsprodukter är inte känd i förväg för Organisatören eller 

Verkställaren, och på grund av den gemensamma distributionen av Actimel tävlingsprodukter i 

Finland, Sverige och Danmark är det inte möjligt att i förväg avgöra var vinstlocken kommer att 

befinna sig. 

 

5. Vinster 

Första pris: 

 

Presentkort på en resa till norra Finland, vanligen kallat ”Lappland”, för 5 personer värd 10 000 

€/SEK 105 000/DKK 74 500 inkl. moms (häri kallat ”första pris” eller ”resan”). Det exakta resmålet i 

Lappland beslutas av vinnaren och resebyrån baserat på vinnarens önskade resmål, under förutsättning 

att resebyrån kan arrangera en resa till det önskade resmålet. Om vinnaren och resebyrån inte kan 

komma överens om ett resmål har resebyrån rätt att själv bestämma resmålet för resan till Lappland. 

 

 

I tävlingen finns 1 vinstlock med detta pris. 

 

• Vinnaren vinner ett presentkort värt 10 000 € inkl. moms för en resa till finska Lappland i form 

av en skräddarsydd resa arrangerad av resebyrån Elämys Group/Milargo Ltd Oy, 

organisationsnummer 0945161-7 och säte på Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsingfors, Finland. 



Mer information om vinsten och lotterivinster kommer att meddelas vinnaren när priset 

överlämnas och löses in. 

• Resan måste bokas och arrangeras senast 31 december 2020. Resan måste ha utnyttjats senast 

31 december 2021. Om resan inte utnyttjats till fullo innan detta datum upphör vinnarens rätt 

till vinsten utan vidare ersättning. 

• Presentkortet är endast giltigt för priset och kan inte lösas in mot kontanter eller bytas mot 

någon annan resa oavsett värde, även om antalet personer som deltar i resan skulle vara lägre 

(d.v.s. oanvänd del av presentkortet ersätts inte på något sätt).  

• Resan kan genomföras för ett kostnad som överstiger presentkortets värde, men den 

överskjutande kostnaden måste i sådant fall betalas av vinnaren själv. 

• Resevillkoren styrs av det reseavtal som ingås mellan vinnaren och ovan nämnda resebyrå 

Elämys Group och dess villkor. Varken Organisatören eller Verkställaren accepterar något 

ansvar för eventuell skada som kan förknippas med resan. 

• Lägg märke till att endast personer över 18 år kan delta och vinna i tävlingen – d.v.s. endast 

personer över 18 år kan underteckna reseavtalet (som en del av dragningen). Personer under 18 

år kan däremot delta i resan. Sådana personers deltagande i resan, inklusive alla resevillkor, 

styrs av det ovan nämnda reseavtalet och den berörda resebyråns affärsvillkor. 

 

Andra pris: 

 

Andra pris i tävlingen är 

- 500 € i Finland  

- 5 500 SEK i Sverige 

- 3 800 DKK i Danmark 

Det finns totalt tio (10) vinstlock med detta pris i Finland, Sverige och Danmark. 

 

Sammanlagt finns 11 vinstlock i tävlingen i Finland, Sverige och Danmark. Det finns 1 vinstlock med 

en snöflinga och 10 vinstlock med en snögubbe. Ett vinstlock med en snöflinga på en Actimel 

tävlingsprodukt innebär att deltagaren vunnit första pris. Ett vinstlock med en snögubbe på en Actimel 

tävlingsprodukt innebär att deltagaren vunnit andra pris.  

 

 

6. Vinstskatt 

Eventuella skatter betalas av vinnaren och det är vinnarens ansvar att följa landets tillämpliga 

skatteregler. 

 

I Sverige är första pris befriat från skatt för vinnaren, medan skatt måste betalas av vinnaren för det 

andra priset. Det är vinnarnas ansvar att följa landets skatteregler och att informera 

skattemyndigheterna om vinsten. 

 

7. Publicering av vinnare och överlämnande av pris 

För att meddela vinst och arrangera överlämnande av pris ska vinnaren kontakta Organisatören på 

telefonnummer i Sverige +46 (0)20 302 302. Verkställaren och vinnaren ska gemensamt komma 

överens om en metod för att överlämna priset. Vinsterna beskattas i enlighet med artikel 6 i dessa 

regler. Andra pris överförs till vinnarens bankkonto baserat på ett skriftligt överlåtelseprotokoll efter 

att vinstlocket levererats till Verkställaren. Verkställaren och vinnaren ska gemensamt komma överens 

om en metod för att överlämna priset. 

 



Vinnarens förnamn och bostadsort kommer också att publiceras på webbplatserna www.actimel.fi / 

www.actimel.se / www.actimel.dk. Genom att delta i tävlingen ger varje deltagare sitt uttryckliga 

medgivande till detta. 

 

Vinnaren har inte rätt till något annat pris från Organisatören än vad som anges ovan. 

 

Organisatören ansvarar inte för någon skada som uppstår vid användning av priserna. 

8. Allmänna villkor och behandling av personuppgifter 

Genom att delta i denna tävling godkänner varje deltagare tävlingsvillkoren och förbinder sig att 

reservationslöst följa dessa regler. 

 

Vinnaren är införstådd med och medger att: 

i Finland är DANONE Oy, med säte på Malminkatu 30, 00100 Helsingfors, Finland, Organisatör och 

personuppgiftsansvarig 

 

i Sverige är DANONE AB, med säte på Gårdsvägen 14, 169 70 Solna, Sverige, Organisatör och 

personuppgiftsansvarig 

 

i Danmark är DANONE AS, med säte på Solsortevej 15, 7330 Brande, Danmark, Organisatör och 

personuppgiftsansvarig 

  

 

Organisatören behandlar följande kategorier av personuppgifter för deltagare: förnamn och efternamn, 

födelsedatum, telefonnummer och bankuppgifter (d.v.s. bankens namn och kontonummer i IBAN-

format) i syfte att genomföra och utvärdera tävlingen i enlighet med dessa villkor samt för att 

överlämna priser. Den rättsliga grunden för att behandla vinnares personuppgifter är att uppfylla våra 

förpliktelser, eftersom det inte är möjligt att överlämna priser till vinnare utan ovan nämnda 

personuppgifter. I händelse av att en deltagare inte blir vinnare på grund av att dessa regler inte 

efterlevs utgör Organisatörens berättigade intresse den rättsliga grunden för att behandla sådan 

deltagares personuppgifter (förnamn, efternamn och skälet till att deltagaren inte blev en vinnare). 

 

Personuppgifter för deltagare som inte blivit vinnare kommer att lagras i nödvändig utsträckning i 2 

månader efter att tävlingen avslutats för att möjliggöra eventuella kontroller av Organisatören. 

Personuppgifter för vinnare kommer att arkiveras i nödvändig utsträckning under en period på 3 år 

efter att tävlingen avslutats, såvida inte särskilda förordningar föreskriver en längre period, till 

exempel på grund av myndigheters eventuella revision av Organisatören och i syfte att säkra 

Organisatörens juridiska rättigheter.  

Organisatören är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i enlighet Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2016/679/EG av den 27 april 2016 (”Dataskyddsförordningen”). I enlighet med 

Dataskyddsförordningen är Verkställaren personuppgiftsbiträde. 

Samtliga vinnare och icke-vinnare har följande rättigheter som registrerade: 

- rätt till tillgång till personuppgifter och information om vilka personuppgifter som behandlas, för 

vilket ändamål, i vilken omfattning och till vilka dessa uppgifter gjorts tillgängliga. 

- rätt att få felaktiga uppgifter rättade och att komplettera ofullständiga uppgifter. 

- rätt till radering om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats 

in eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. 

 

- rätt till dataportabilitet, d.v.s. att få ut de personuppgifter som rör den registrerade i ett strukturerat 

och maskinläsbart format för eget bruk eller för annat personuppgiftsbiträde. 

- rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter eller profilering 

- rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot Dataskyddsförordningen vid 

behandling av personuppgifter eller om deltagare har frågor eller hyser farhågor. Det kan göras här: 

http://www.actimel.fi/
http://www.actimel.fi/
http://www.actimel.se/
http://www.actimel.dk/


• Sverige: Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ 

 

 

Vinnaren medger och är införstådd med att Organisatören av tävlingen har rätt att kostnadsfritt uppge 

och använda vinnarens förnamn och bostadsort på www.actimel.fi / www.actimel.se / 

www.actimel.dk i samband med denna tävling och i samband med marknadsföring av Organisatörens 

produkter och tjänster. 

 

I tillägg till Organisatören kan vinnares personuppgifter också komma att behandlas av Verkställaren 

på sedvanligt sätt i syfte att genomföra tävlingen, Organisatören av tävlingen, IT-tjänsteleverantörer 

samt rådgivare i bokförings-, skatte- och juridikfrågor. Inga personuppgifter kommer att överföras till 

länder utanför EU. 

I händelse av osäkerhet kring om Organisatören som personuppgiftsansvarig respekterar registrerades 

rättigheter kan vinnare och icke-vinnare kontakta Organisatören via kontaktformuläret på 

www.danone.fi / www.danone.se / www.danone.dk. På denna adress kan deltagare också utöva sina 

rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen, rikta invändningar, förfrågningar, klagomål eller 

frågor till Organisatören samt kontakta dataskyddsombudet.  

 

Organisatören har utsett ett dataskyddsombud som kan nås på: 

Rocio NOVELLA 
E-postadress: dpo.nordics@danone.com              
Adress: 17 Boulevard Haussmann,  
75009, Paris, Frankrike 
Mobilnummer: +33(0)646304337 
Telefonnummer: +33(0)144352020 
 

 

Organisatören förbehåller sig rätten att när som helst ändra tävlingsvillkoren eller reglerna, eller 

annullera, avbryta eller skjuta upp tävlingen. Ändringar av reglerna sker i form av skriftliga 

numrerade tillägg som träder i kraft då de publiceras på webbplatserna www.actimel.fi / 

www.actimel.se / www.actimel.dk. 

  

 

Organisatören av tävlingen har rätt att kontrollera alla villkor för att delta i tävlingen, och i händelse 

av tvist bedöma och slutligt avgöra varje fråga som rör tävlingen. Organisatören har rätt att utesluta 

deltagare som bryter mot reglerna, agerar omoraliskt, försöker vinna med bedrägligt beteende eller på 

något sätt skadar Organisatörens eller dess produkters rykte, utan att ersätta eventuella kostnader eller 

skador som deltagaren kan ha ådragit sig. Eventuella invändningar i samband med tävlingens 

genomförande kan skriftligen riktas till Organisatören till den adress som anges i dessa villkor inom 3 

dagar från att tävlingen avslutats. Invändningar som skickas senare kommer inte att beaktas. 

Organisatörens beslut i ärendet är slutgiltigt. 

 

Det är möjligt för alla deltagare att få information via en avgiftsfri informationslinje: från Sverige +46 

(0)20 302 302.  

 

På webbplatserna www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk finns information om tävlingen. 

 

En lista över vinnarna kommer att finnas tillgänglig från Organisatören av tävlingen och på 

www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk. 

 

De enda fullständiga reglerna publiceras under tävlingsperioden i digitalt format på Organisatörens 

webbplatser www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk. 
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Stockholm 2020-01-28 

 


