
Tävlingsvillkor Sibylla 
 
 
 

1. Genom att vara med och tävla godkänner du nedanstående tävlingsvillkor.  
 

2. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i 
samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera 
tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som 
namn, efternamn, ort att publiceras på Sibylla.se samt Sibyllas Facebook och Instagram. 
 

3. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgifts-
behandling enligt följande. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, adress, 
e-post, mobilnummer och personnummer. Du avgör naturligtvis själv om du vill lämna några 
uppgifter till oss. Men om du inte lämnar in uppgifterna kan du inte vara med i tävlingen 
Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, 
som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare. 
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, 
efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om 
dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § 
personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.  
 
 

4. Ansvarig för tävlingen är: Nordic Fast Food, Dalvägen 30, 169 30 Solna. 
 

5. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens 
start samt acceptera reglerna för tävlingen.  

 
6. För att tävla behöver du skriva hur du tycker att framtidens hamburgare Super Star ska se ut 

och vad den ska innehålla för ingredienser. Den som har skrivit det bästa förslaget vinner. 
Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig 
lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.  

 
7. Tävlingen är öppen från 2018-01-08 till 2018-02-18.   

 
8. Priserna i tävlingen består av: 

1a pris Elcykel, värde ca 19.000kr 
2-5e pris 2st biobiljetter, värde ca 260kr 
 

9. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
 

10. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.  
 

11. Nordic Fast Food tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, 
sänts fel eller blivit för sent levererade till Nordic Fast Food. Nordic Fast Food tar heller inte 
ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera 
anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.  

 
12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till 

tävlingen kommer Nordic Fast Food beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller 
diskussion kommer att inledas. 



 
13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Nordic Fast Food rätt att diskvalificera bidrag. 

Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas. 
 

14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Nordic Fast Food. Juryns beslut 
kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.  

 
15. Vinnaren kommer att kontaktas via Instagram. Nordic Fast Food kommer att försöka nå 

vinnaren under 3 arbetsdagar i vecka 8 2018. Om inte vinnaren gått att nå äger Nordic Fast 
Food rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer också att med för- och 
efternamn samt ort publiceras i Nordic Fast Foods olika medier, som exempelvis hemsida, 
Facebook och Instagram. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot 
andra varor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten är personlig och kan ej 
överlåtas till annan person. 
 

16. Vinsten lämnas enbart ut till vinnaren personligen. Vinnaren ansvarar själv för att hämta ut 
cykeln hos angiven cykelhandlare, dock senast 31/3 2018. 

 
17. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen upplåter du en exklusiv ensamrätt för Nordic 

Fast Food att obegränsat i tiden använda, producera och sälja ditt tävlingsbidrag inom ramen 
för Nordic Fast Foods normala verksamhet samt i enlighet med svensk lag och god sed. Du 
upplåter även en obegränsad förfoganderätt till texter och eventuella bilder du skickar in 
med tävlingsbidraget.  

 
18. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Nordic Fast Food 

förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor. 
 
 
 
 


