Konkurranseregler og vilkår for Fortum Charge & Drive
Ladetour 2019
Ved å delta i konkurransen godkjenner du følgende konkurranseregler og vilkår.
Hvem kan delta
Ladetour er åpen for alle. Selve konkurransen er åpen for alle, med unntak av bedrifter, mindre
næringsvirksomheter, foreninger, lag, klubber, ansatte hos Fortum Markets AS (heretter Fortum),
samarbeidspartnere av Fortum og deres respektive. Du må være 18 år eller eldre for å delta i selve
konkurransen.
Opplysninger om deltakere, som navn, epost og telefonnummer, vil brukes til å informere om
arrangementet, trekningen og for distribusjon av premier. Vi håndterer personopplysninger i henhold
til Personopplysningsloven, og utgir ikke opplysningene til tredjepart.
Premier og konkurranser i Ladetour 2019
Vinnere av premier vil bli kåret underveis i Ladetour 2019. Konkurranser og aktiviteter vil i år finne
sted på flere lokasjoner. Det vil være mulig å opparbeide seg poeng underveis for å vinne
konkurranser som forekommer under touren. Premiene under Ladetour 2019 er fortsatt ikke
bestemt på dette tidspunkt, men informasjon om dette vil komme i god tid før Ladetour 2019 starter.
Deltagere må være forberedt på at flere av konkurransene foregår i sosiale medier med
emneknaggen #Ladetour2019.
Deltakerens ansvar
Deltageren står ansvarlig for at reglene følges, og står selv ansvarlig for alt materiale hun/han deler
under Ladetour. Deltakeren skal ikke dele informasjon som er i strid med denne avtalen eller norsk
lov. Innhold som deles i sammenheng med konkurransen kan ikke være krenkende for andre
personer, være ærekrenkende, uttrykke hat eller forakt, være umoralsk, ha pornografisk innhold
eller bidra til spredning av datavirus. Informasjon som er beskyttet av opphavsrett skal ikke deles
uten samtykke fra rettighetshaveren eller hjemmel i lov
Deltakerne som vinner premier må samtykke til, innen rimelige grenser, å stille opp i
reklamesammenheng for Fortum og at deres personopplysninger kan brukes i den sammenheng.
Foto og video av deltakere tatt av arrangøren
Deltaker samtykker til at alle bilder og alt av videomateriell av deltakere og evenement, fotografert
av Fortum under Ladetour, kan bli brukt og publisert av Fortum underveis og etter Ladetour i
forbindelse med markedsføring av Charge & Drives tjenester.
Fortums ansvar
Fortum står ikke ansvarlig for deltakerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som
deltakeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut, eller gjør tilgjengelig på annen måte enn
det som er tillatt i henhold til norsk lov. Fortum fraskriver seg ansvar for uautorisert tilgang til, tap
og/eller ødeleggelse av data og/eller avbrudd i informasjonsflyt, forårsaket av brukerens eller tredje
parts handling eller som følge av brudd.

