
1. Tävlingsvillkor :
För att delta i tävlingen behöver du skriva en motivering där du

uppger varför just du vill ladda upp ditt DNA i blockchain.

Motiveringen skickar du till DNA@vimla.se. I din motivering

behöver du uppge ditt namn och mailadress för att vi ska kunna

kontakta dig vid eventuell vinst.

I tävlingen utses 7 st vinnare. Bäst motivering vinner. Vinnarna

utses av en jury bestående av personal på Vimla.

Tävlingen pågår från 31 maj 2022 t.o.m 31 juli 2022. Alla vinnare

kontaktas senast den 31 augusti 2022. Tävlingen är endast öppen

för personer som fyllt 18 år och som är bosatta i Sverige.

Vimla tillhandahåller endast DNA-kitten som skickas till adressen

vinnarna uppgav vid tävlingstillfället. Det är vinnarna själva som

utför DNA-provet, skickar det till MyHeritage och laddar upp sin

kod i blockchain.

2.Behandling av personuppgifter :
Vi behandlar ditt namn och din e-postadress när du deltar i vår

tävling. Dina personuppgifter används för att vi ska kunna

kontakta dig om tävlingen, för att identifiera dig som

tävlingsdeltagare, [för att verifiera din ålder] och för att kontakta

dig om du vinner tävlingen. Om du vinner tävlingen kommer vi

även att behandla ditt namn, din e-postadress och din adress för

att skicka ut och följa upp utskick av priser.

Dina uppgifter kommer bara att sparas under den tid som behövs

för att uppfylla dessa syften och som längst 30 dagar efter

avslutad tävling.
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Den rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

är vårt berättigade intresse av att kunna göra tävlingen tillgänglig

för dig, enligt medgivande som du lämnar när du godkänner

tävlingsvillkoren.

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig och dina

uppgifter vidarebefordras endast till eventuella transportföretag

för leverans av priser. Vi överför inte dina uppgifter till något land

utanför EU.

Vimla, Telenor Sverige AB, org. nr 556421-0309, är

personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Du

kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och om dina

rättigheter gällande personuppgifter på vimla.se/integritet


