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18. februar 2019

Konkurrencebetingelser for #EUROat20 ECB-Quizkampen 

Den Europæiske Centralbank (ECB) arrangerer med støtte fra MAG Interactive AB en quizbaseret 

konkurrence i anledning af euroens 20-års fødselsdag. Konkurrencen, "#EUROat20 ECB-

Quizkampen", løber fra den 18. februar 2019 kl. 10.00 CET til den 10. marts 2019 kl. 23.59 CET.

Alle deltagere skal have bopæl i Den Europæiske Union (EU)
1
 og være berettigede til at registrere sig ved 

hjælp af appen til Quizkampen
2
 [link].

Inden spillerne tager quizzen og deltager i konkurrencen, skal de: 

1. Downloade mobilappen til Quizkampen og oprette en konto (med e-mailadresse og 
adgangskode).

2. Tage hele "#EUROat20"-quizzen, der ses på applikationens startside.

3. Efter at konkurrencen er afsluttet (10. marts 2019), trækkes der lod blandt de deltagere, der har 
besvaret alle 18 quizspørgsmål rigtigt. Der trækkes 30 vindere.

4. Vinderne modtager en notifikation inde i Quizkampen-appen med en anmodning om at sende en

e-mail til MAG Interactive AB for at modtage præmien. For at modtage en sådan notifikation skal 
"Vis notifikationer" være slået til både i appen og på mobilenheden.

5. Fra det øjeblik, hvor notifikationen er afsendt, har vinderne ti arbejdsdage til at sende en e-mail til 
den oplyste e-mailadresse for at dokumentere deres berettigelse til at deltage og modtage deres 
præmie. De skal også læse og acceptere disse konkurrencevilkår samt vilkår og betingelser for 
behandling af persondata.

6. Efter kontrollen af, om vinderne er berettigede til at vinde konkurrencen, vil alle vindere blive bedt 
om at vælge én af de to præmier, som tilbydes: et Interrail Global Pass med en måneds varighed 
(fortløbende) eller en iPad Pro (10,5", 64 GB). ECB tildeler præmierne.

7. Hver vinder har kun ret til én præmie.

8. Ansatte og øvrigt personale i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og MAG 
Interactive AB – eller deres nærmeste slægtninge (ægtefæller, partnere, forældre, børn eller 
søskende) – kan ikke deltage i konkurrencen.

9. MAG Interactive AB's anvendelsesvilkår gælder også [link]. 

1
Landene i Den Europæiske Union er Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, 
Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, 
Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, 
Tyskland, Ungarn og Østrig. 

2 I henhold til MAG Interactive AB's anvendelsesvilkår gælder følgende aldersgrænser (som varierer 
efter oprindelsesland) for personer, som ønsker at spille virksomhedens spil eller anvende dens 
tjenester: 16 år – Frankrig, Litauen, Luxemburg, Nederlandene, Slovakiet, Tyskland, Ungarn; 15 år – 
Finland; 14 år – Østrig; 13 år – alle andre lande. 

https://www.maginteractive.com/
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
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En registrering, der ikke anses for at være i overensstemmelse med disse konkurrencebetingelser, fører 

til diskvalifikation af den pågældende.  

 

Databeskyttelse 

1. Den retlige ramme for databeskyttelse, som gælder for ECB 

Alle personoplysninger, som deltagerne indsender, behandles i overensstemmelse med EU's 

databeskyttelseslovgivning.
3
  

2. Hvilke personoplysninger behandler vi? 

ECB behandler de oplysninger, som vinderne opgiver i registreringsformularen, fx brugernavn og e-

mailadresse, samt eventuelle yderligere oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med leveringen af 

den valgte præmie (dvs. fornavn, efternavn, fødselsdato, adresse og, hvis vinderen vælger et Interrail 

Global Pass, nationalitet og pasnummer eller ID-kortnummer). 

3. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger? 

ECB er registeransvarlig, og ECB's Generaldirektorat for Kommunikation er ansvarligt for behandlingen af 

dine personoplysninger.  

Konkurrencen afholdes af den eksterne leverandør MAG Interactive AB fra Sverige, som behandler de 

oplysninger, der indsamles via mobilappen til Quizkampen. 

4. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger, og hvad er det retlige grundlag herfor? 

Alle personoplysninger indsamles og behandles på baggrund af deltagernes samtykke med det formål at 

forvalte konkurrencen, fx med henblik på at kontakte deltagerne og give dem relevante oplysninger, 

tildele præmier og offentliggøre vindernes for- og efternavne, eller brugernavne, på ECB's og/eller 

nationale centralbanker i ESCB's og/eller andre EU-institutioners websted(er), samt på de sociale medier, 

fx Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn. 

Når deltagerne opgiver de personoplysninger, der anmodes om, giver de deres samtykke til førnævnte 

behandling. Deltagerne kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage. Dette sker ved, at de kontakter 

ECB's Generaldirektorat for Kommunikation på adressen ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. 

Behandlingen af deres personoplysninger ophører, når de har trukket deres samtykke tilbage. Den 

behandling, der har fundet sted indtil da, vil dog fortsat være lovlig. 

5. Hvem modtager dine personoplysninger? 

De personoplysninger, som deltagerne opgiver i deres registreringsformular, bliver tilgængelige for 

følgende modtagere:  

 Specifikke medarbejdere i ECB's Generaldirektorat for Kommunikation, som forvalter 

konkurrencen. 

 Specifikke ansatte i det tyske rejsebureau Westtours-Reisen GMBH, som vil behandle 

oplysninger om de vindere, der vælger et Interrail Global Pass som deres præmie, under 

anvisning fra og på vegne af ECB. 

Vindernes fornavne og efternavne, eller brugernavne, offentliggøres på ECB's websted og de sociale 

medier og bliver tilgængelige for den brede offentlighed.  

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Personoplysninger bliver lagret af ECB i tre (3) måneder fra den dag, hvor personoplysningerne er 

opgivet. Efter de tre måneder bliver oplysningerne slettet. 

                                                      
3
 Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner og organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF. 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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Personoplysninger på ECB's websted eller de sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter eller 

LinkedIn) bliver opbevaret så længe, som det er angivet af de pågældende websteder/sociale medier i 

deres databeskyttelseserklæring. 

7. Dine rettigheder 

Du har ret til at få adgang til, ændre og (under visse omstændigheder) at anmode om at få slettet eller 

begrænset behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725. 

For at benytte dig af denne ret skal du sende en e-mail til ECB's Generaldirektorat for Kommunikation på 

adressen webmaster@ecb.europa.eu. 

Du kan stille alle dine spørgsmål om personoplysninger til ECB's databeskyttelsesansvarlige på adressen 

dpo@ecb.europa.eu.  

Du kan til enhver tid kontakte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vedrørende 

behandlingen af dine personoplysninger. 

 

Annullering, gældende lovgivning 

ECB og MAG Interactive AB forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at annullere hele eller 

dele af konkurrencen. 

Konkurrencen er undergivet tysk ret. Alle tilfælde, som ikke specifikt fremgår af disse 

konkurrencebetingelser, vil blive afgjort af ECB. ECB's afgørelser betragtes som endelige. Eventuelle 

krav skal fremsættes senest to måneder efter konkurrencens slutdato. 

Ovenstående er en oversættelse fra engelsk til dansk. Kun konkurrencebetingelserne på engelsk er 

retsgyldige. 

 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/



