Tävlingsvillkor:
Du deltar genom att göra minst ett valfritt köp och betala kontaktlöst med ditt Visa kort mellan 20
mars och 22 april 2019, samt dela med dig av ditt största fotbollsögonblick genom att beskriva det i
tävlingsformuläret.
Tävlingen pågår mellan 20 mars till klockan 23:59 den 22 april 2019. För att tävla måste du vara 18 år
eller äldre, innehavare av ett Visa-kort och bosatt i Sverige.
Vinstens värde är 650 kr för 1-20:e pris – Två (2) matchbiljetter till Fotbolls-VM i Frankrike 2019,
matchen mellan Sverige – USA den 20 juni i Le Havre. Vinstens värde är 600 kr för 21-40:e pris – Ett
fotbolls-kit med en fotboll, en handduk, en väska och en vattenflaska.
Till vinnare utses den som enligt juryn gett den beskrvning av ”Mitt största fotbollsögonblick” som
berör juryn mest. Juryn består av representanter från Visa, Saatchi&Saatchi och Starcom. Juryns beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas.
Vid vinst ska vinnare kunna bevisa, med hjälp av kvitto eller kontoutdrag, att ett köp har betalats
kontaktlöst med ett Visakort mellan den 20 mars och 22 april 2019. Vinnarna kontaktas per mail och
annonseras ut på Visa Sveriges officiella Facebooksida (www.facebook.com/VisaSverige) senast den
30 april 2019. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att Visa har tillåtelse att presentera
vinnaren och deras bidrag i marknadsföring som sker i samband med tävlingen.
Samtliga tävlingsvinster är skattepliktiga och rapporteras till Skatteverket. Ev. vinstskatt och sociala
avgifter betalas av vinnaren. Visa ansvarar inte för några extra kostnader som kan uppkomma med anledning av vinsten. Om ett visst pris inte skulle vara tillgängligt förbehåller sig Visa rätten att byta detta
mot ett pris av motsvarande eller högre värde. Visa har full handlingsfrihet att avgöra om sådant byte
ska ske. För det fall vinnaren inte accepterar ett utbytt pris förlorar vinnaren sin rätt till priset.
Visa är under inga omständigheter ansvarigt för förlust, skada eller kostnader som uppkommit till,
eller är en följd av fel, brister, avbrott, funktionsstörning eller dröjsmål i förhållande till tävlingen.
Visa friskriver sig, förutsatt att inte grov vårdslöshet eller uppsåt kan läggas Visa till last, för all förlust
eller skada som orsakas vinnarna eller tredje part i anledning av priser eller utnyttjande därav.
FIFA är inte i något avseende ansvarigt i anledning av tävlingen.

Denna aktivitet är inte sponsrad av, administrerad av, organiserad av eller på annat sätt associerad
till Facebook.
Anställda på Visa, Starcom och Saatchi & Saatchi samt deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
Behandling av personuppgifter för deltagare i Visa tävling:
1.
Visa kan samla in personuppgifter om dig när du väljer att delta i våra tävlingar. Genom att
delta samtycker du till Visas insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet
med vad som framgår nedan.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt tillämpliga
dataskyddsregler har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.
2.
Med personuppgifter avses namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer,
och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.
Begreppet behandling av personuppgifter tar sikte på alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, exempelvis insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning
av personuppgifter.
3.
Vi kommer att samla in ytterligare personuppgifter från vinnaren av Visas tävling för att
bland annat kunna levera priset. Följande information är nödvändig:
• För- och efternamn
• Adress
• Telefonnummer
• Personnummer
• E-postadress
4. Uppgifterna sparas och används för att administrera de tävlingar som du har deltagit i
inklusive för att skicka meddelanden till dig för att hantera eventuella vinster.
Visa lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part eller underleverantörer. Du har rätt att
begära ett utdrag avseende de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige behandlar om dig. (ii) Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på din begäran korrigera
felaktiga, inkompletta eller vilseledande personuppgifter om dig.

