18 februari 2019

Tävlingsvillkor för #EUROat20, ECB:s frågetävling Quizkampen
Europeiska centralbanken (ECB) organiserar en frågetävling tillsammans med MAG Interactive AB i
samband med 20-årsjubileet av euron. Tävlingen, ”#EUROat20 Quizkampen”, kommer att pågå från
kl. 10:00 CET den 18 februari 2019 till kl. 23:59 CET den 10 mars 2019.
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Alla som bor i Europeiska unionen (EU) får vara med att tävla och registreringen görs med hjälp av
2
Quizkamp-appen [länk].
För att delta i frågetävlingen bör spelarna göra följande:
1. Ladda ned mobilappen Quizkampen och skapa ett konto (med användarnamn, e-postadress och
lösenord).
2. Spela hela frågetävlingen ”#EUROat20”, på appens startsida.
3. När tävlingen har avslutats (den 10 mars 2019) lottas 30 vinnare av de som svarat rätt på alla 18
frågor.
4. Vinnarna kommer att få en pushnotis i Quizkamp-appen där de ombes skicka ett epostmeddelande till MAG Interactive AB för att få priset. Kontrollera att pushnotiser har aktiverats
i både telefonens och appens inställningar för att vara säker på att få pushnotisen.
5. När notisen har skickats har vinnarna tio arbetsdagar på sig att skicka ett e-postmeddelande till
kontaktadressen för att bekräfta sin behörighet och acceptera priset. De ska också läsa och
godkänna dessa villkor och villkoren för behandling av personuppgifter.
6. När behörigheten har kontrollerats kommer varje vinnare att få välja mellan två pris: en månads
Interrail Global Pass eller en iPad Pro (10,5”, 64 GB). Prisen kommer att delas ut av ECB.
7. Vinnarna har endast rätt till ett pris.
8. Anställda inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS) eller på MAG Interactive AB, eller
deras nära anhöriga (make eller maka, partner, föräldrar, barn eller syskon), får inte lov att delta i
tävlingen.
9. Även MAG Interactive AB:s serviceavtal gäller [länk].
Registrering som inte är i linje med dessa villkor kommer att leda till diskvalifikation av den berörda
personen.
1

Länderna i Europeiska unionen är Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och
Storbritannien.

2

Följande åldersgränser gäller enligt MAG Interactive AB:s serviceavtal för den som vill spela
företagets spel eller använda företagets tjänster. Åldersgränsen är olika beroende på vilket land man
bor i. 16 år – Frankrike, Tyskland, Ungern, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Slovakien. 15 år –
Finland. 14 år – Österrike. 13 år – alla andra länder.
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Dataskydd
1.

ECB:s rättsliga ramar för dataskydd
3

Alla personuppgifter som deltagarna har angivit behandlas i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning .
2.
Vilka personuppgifter kommer ECB att behandla?
ECB kommer att behandla de uppgifter som vinnarna angav i registreringsformuläret, t.ex. användarnamn
och e-postadress samt annan information som krävs för att kunna leverera priset (dvs. för- och
efternamn, födelsedatum, adress och, om vinnaren väljer Interrail Global Pass, nationalitet och pass- eller
id-kortsnummer).
3.
Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
ECB är registeransvarig och ECB:s generaldirektorat för kommunikation ansvarar för hanteringen av dina
personuppgifter.
Tävlingen arrangeras av den svenska externa leverantören MAG Interactive AB, som behandlar uppgifter
som har samlats in genom mobilappen Quizkampen.
4.
Varför behandlas personuppgifter och vilken rättslig grund baseras deras behandling på?
Alla personuppgifter samlas in och används, med deltagarens godkännande, för att administrera
tävlingen. Det kan t.ex. vara i syfte att kontakta deltagarna och förse dem med relevant information,
tilldela priser och publicera vinnarnas för- och efternamn eller användarnamn på webbplatserna för ECB,
och/eller ECBS centralbanker och/eller de andra EU-institutionerna. Samma gäller för publicering på
andra sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.
Genom att tillhandahålla personuppgifter godkänner deltagare att dessa behandlas så som beskrivs
ovan. Deltagarna kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta ECB:s generaldirektorat
för kommunikation på ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. All framtida behandling av deltagarnas
personuppgifter upphör så snart de har återkallat sitt godkännande, men tidigare behandling är fortsatt
laglig.
5.
Vem erhåller personuppgifterna?
De personuppgifter som deltagarna anger i registreringsformuläret kommer att hanteras av följande
personer.


Relevant personal inom ECB:s generaldirektorat för kommunikation som arrangerar
tävlingen.



Relevant personal från den tyska resebyrån Westtours-Reisen GmbH som kommer att
behandla uppgifter från de vinnare som väljer Interrail Global Pass i pris, under ledning
av och för ECB.

Vinnarnas för- och efternamn eller användarnamn, som publiceras på ECB:s webbplats och sociala
mediekanaler, kommer att vara offentliga.
6.
Hur länge lagras uppgifterna?
Personuppgifterna kommer att lagras av ECB i tre (3) månader från och med den dag uppgifterna
lämnades. Därefter kommer uppgifterna att raderas.
Personuppgifter som offentliggörs på ECB:s webbplats eller sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter
eller LinkedIn) kommer att behållas så länge som anges i integritetspolicyn för den relevanta
webbplatsen/sociala mediekanalen.
3

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det
fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EGText
av betydelse för EES.
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7.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, rätta eller (under vissa omständigheter) radera eller inskränka behandlingen
av dina personuppgifter i linje med förordning (EU) 2018/1725. Deltagare kan åberopa sina rättigheter
genom att skicka e-post till generaldirektoratet för kommunikation på ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu.
Vid frågor om personuppgifter kan deltagare skicka e-post till ECB:s personuppgiftsombud
på dpo@ecb.europa.eu.
Deltagare har när som helst rätt att anföra klagomål avseende behandlingen av sina personuppgifter
till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).
Annullering och tillämplig lag
ECB och MAG Interactive AB förbehåller sig rätten att när som helst annullera hela eller en del av
tävlingen.
Tävlingen kommer att regleras enligt tysk lag. Fall som inte faller inom ramen för dessa villkor kommer att
beslutas av ECB. Dessa beslut betraktas som slutgiltiga. Priset måste accepteras inom två månader efter
det att tävlingen avslutats.
Denna översättning tillhandahålls i informationssyfte. Endast den engelska texten har rättslig giltighet
avseende villkoren.
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