
PRÆMIEKONKURRENCE "SUBSCRIBE & WIN WITH BERETTA" 

SPILLEREGLER 

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta SpA (herefter "promoter" eller "Beretta"), beliggende Via Pietro Beretta 18, Gardone Val Trompia 
(BS), Italien, organiserer i samarbejde med Promosfera srl, via G. Giusti 65/a, 21019 Somma Lombardo (VA), Italien, NIF N0055711F 
denne konkurrence, kaldet "Subscribe & Win with Beretta". 
 
Konkurrencen er åben for alle slutbrugere over atten med bopæl i Europa, som vil få kendskab til denne konkurrence og vil tilmelde 
sig Beretta-nyhedsbrevet ved at udfylde konkurrencens formular under salgskampagnen, og som er i besiddelse af en 
internetforbindelse og en gyldig e-mail konto (herefter også kaldet "modtagerne"). Promoterens ansatte, såvel som deres 
nærmeste familiemedlemmer, agenter og alle dem, der er professionelt forbundet med denne kampagne, må ikke deltage. 
 
Deltagelsen i konkurrencen er gratis, og der er ikke nødvendigt at foretage sig et køb. 

Det er deltagernes ansvar at kende og respektere nærværende regler. Deltagere, der deltager i denne konkurrence, anses for at 
acceptere og være bundet af alle bestemmelserne i nærværende regler. 

1. Kampagneperiode 
Kampagnen er gyldig fra kl. 00:00 (CET) den 9. juli 2018 til kl. 24.00 (CET) den 10. oktober 2018 (herefter "deltagelsesperioden"). 
Vinderne vælges inden d. 31. oktober 2018 (i det følgende benævnt "endelig lodtrækning"). 
 

2. Deltagelsesprocedure 
Fra d. 9. juli til d. 10. oktober 2018 skal modtagerne besøge promoterens hjemmeside på www.beretta.com og klikke på initiativets 
banner eller på de posteringer, der er relateret til konkurrencen på promotorens sociale medie-sider 
(Facebook)https://www.facebook.com/BERETTAofficial) og Instagram (https://www.instagram.com/berettaofficial/): De bliver 
omdirigeret til tilmeldingssiden til Berettas nyhedsbrev, hvor de skal udfylde formularen med de opkrævede data, dvs. navn, 
efternavn, land og e-mail adresse. De må vælge at give deres samtykke til behandling af deres data til profileringsformål.  
Alle forbrugere, der tilmelder sig Berettas nyhedsbrev gennem den relevante formular i kampagneperioden, deltager i den endelige 
lodtrækning (flere oplysninger under punkt 3). 
 
Deltagelsesbegrænsninger: Det er muligt kun at deltage én gang under hele perioden med den samme e-mail adresse. 

Beretta forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at tjekke deltagelsernes gyldighed, herunder deltagernes identitet, alder og 
bopæl, og diskvalificere enhver deltager, der har handlet i strid med bestemmelserne i nærværene regler eller svigagtigt. 

3. Udvælgelse af vinderne 
Vinderne vælges inden den dato, der er angivet under punkt 1.  
Der bliver trukket lod om 4 vindere og 8 på en reserveliste blandt alle registrerede deltagere. 
Hver vinder får 1 sæt produkter (flere detaljer under punkt 4).  
 
Begrænsning for præmietildeling: Hver deltager, forstået som fysisk person, må få højst én præmie. 
 

4. Information om præmierne 
Der kan vindes følgende præmier: 

- 4 sæt produkter, der hvert består af 1 par hovedtelefoner, 1 par briller, 1 betræk, 1 stor taske og 1 hat. Hvert sæt har en 
samlet værdi på € 1.110,00. 

Gevinstens samlede værdi er på € 4,440.00. 
 

5. Besked om gevinst og levering af præmier 
Vinderne får besked via e-mail inden 10 arbejdsdage fra lodtrækningen.   
For at modtage præmien skal vinderne acceptere den ved at besvare e-mailen indenfor 15 kalenderdage og oplyse deres data for at 
vi kan levere præmien samt deres telefonnummer. 
I tilfælde af manglende svar på den modtagne besked om gevinst indenfor den angivne frist, kan gevinsten ikke valideres, og vi vil 
dernæst kontakte en reserve, som skal respektere den samme frist til accept.  
Sponsorfirmaet og tredjeparter, udpeget af firmaet, påtager sig intet ansvar i tilfælde af manglende eller forsinket levering af e-mail 
beskeden om gevinst. Det er vinderens ansvar at sikre sig, at den e-mail adressen der er blevet angivet under deltagelsen, er 
korrekt og gyldig, og at hans postkasse er aktiv og funktionel. 
 
I tilfælde hvor de data, der er blevet kommunikeret til validering af gevinsten, ikke svarer til dem, der blev angivet under 
deltagelsen, betragtes gevinsten som ugyldig og kan dermed ikke valideres. Promotoren forbeholder sig retten til at anmode om 
deltagernes eller vinderens ID for at bekræfte deres identitet, alder, nationalitet og diskvalificere enhver deltager eller vinder, der 
måtte have overtrådt enhver bestemmelse indeholdt i nærværende regler.  
 

https://www.facebook.com/BERETTAofficial
https://www.instagram.com/berettaofficial/


Præmierne vil blive tildelt vinderne indenfor 60 dage efter præmines accept. 
Det præciseres at:  

• Promoteren ikke påtager sig ansvar i tilfælde af skader eller tab som følge af forkerte adresser, som deltagerne måtte 
have angivet. 

• Promoteren forbeholder sig retten til efter eget skøn at vælge den mest passende leveringsmåde. Promotoren kan ikke 
holdes ansvarlig for eventuelle toldafgifter forbundet med præmiens modtagelsen. Promoteren vil ikke yde 
pengekompensation i tilfælde af præmier, der ikke kan nydes eller modtages på grund af forsendelsesproblemer eller 
andre lokale bestemmelser, eller i tilfælde af beskadigede præmier, præmier der ankommer med forsinkelse, er blevet 
tabt på grund af fejl fra postvæsenets eller kurerens side.  

• Betaling af eventuelle skatter på præmierne betragtes som vindernes ansvar, som skal overholde de gældende regler i 
deres land. 

• Præmierne må ikke overdrages til tredjepart. Vinderen må anmode om en alternativ præmie eller dens pengeværdi. 
Imidlertid i de tilfælde, hvor promotoren ikke er i stand til at levere den lovede præmie på grund af uforudseelige 
omstændigheder eller force majeure, forbeholder promoteren sig retten til helt eller delvis at ændre præmiens 
sammensætning eller erstatte den med en præmie af tilsvarende eller højre værdi. 
 

6. BESKYTTELSE AF PRIVATOPLYSNINGER 
Oplysninger, der skal gives i henhold til art. 13, europæisk forordning 679/2016 (såkaldt "GDPR") 

Persondata, der frigives spontant, behandles hovedsageligt elektronisk og ved hjælp af analyseværktøj inkl. statistik, af Fabbrica 
d'Armi, Pietro Beretta SpA, via Pietro Beretta 18, Gardone Val Trompia (BS), Italien, ifm. tilmelding til Berettas nyhedsbrev. Efter 
udtrykkeligt samtykke behandles dataene til gennemførelse af alle faser forbundet med deltagelsen i præmiekonkurrencen kaldet 
“Subscribe & Win with Beretta”.  
Den ansvarlige må sende e-mails, der vedrører konkurrencen, til alle de tilmeldte, i kampagneperioden og umiddelbart efter 
lodtrækningen.  
Efter udtrykkeligt samtykke vil dataene behandles af den ansvarlige også til profileringsformål. 
Opbevaring af data med henblik på at administrere konkurrencen vil være begrænset til færdiggørelse af konkurrencens enkelte 
faser og i henhold til den pågældende lovgivning. Derefter vil dataene blive gjort anonyme med henblik på at udføre statistiske 
analyser, og identifikationsdata tilintetgøres. 
Hvad angår samtykke til salgsfremmende kontakter (markedsføring) og til profileringsformål vil dataene bevares i vores arkiver, så 
længe det vurderes, at der fortsat er interesse for Berettas produkter eller som følge af udøvelsen af rettighederne imod 
databehandling til markedsføringsformål fra den interesserede part. Også i dette tilfælde efter opbevaringsperioden vil dataene 
blive gjort anonyme med henblik på at gennemføre statistisk analyse og identifikationsdata tilintetgøres ved at slette dem fra vores 
arkiver. 
Den behandlingsansvarlige er: Promosfera srl, Via G. Giusti 65 / A, 21019 Somma Lombardo (VA), Italien. 
De personer, der er autoriseret til databehandling er salgs- og marketingagenter, de ansatte hos supportcentrene, de ansvarlige for 
informationssystemerne og datasikkerhed. 
I henhold til art. 15-21, GDPR, ved en skrivelse til den ansvarlige på ovennævnte postadresse eller e-mail adresse 
privacy@beretta.com, er det muligt at udøve retten til høring, ændring, annullering og glemsel, begrænsning af databehandling 
eller modsætte sig databehandlingen af legitime grunde eller til oplysnings- og salgsfremmende formål. I tilfælde af tilbagekaldelse 
af det givne samtykke, som kan udøves til enhver tid, foregriber dette ikke lovligheden af behandlingen baseret på tidligere afgivet 
samtykke eller alternative lovlige procedurer til samtykke. Det oplyses ligeledes, at den interesserede part har ret til at klage til 
tilsynsmyndigheden for hævde sine rettigheder. Ved at skrive på samme ovennævnte postadresse eller sende en e-mail til 
privacy@beretta.com, er det muligt at anmode om en fuld og opdateret liste over de dataansvarlige. 
Endelig er det muligt at anmode om overførelse af data, dvs. modtagelse af ens persondata i et struktureret format, som kan 
anvendes almindeligvis og læses af fælles elektroniske enheder, med henblik på at sende dem direkte til anden part, som måtte 
være en uafhængig dataansvarlig, således at vedkommende kan behandle disse data indenfor de begrænsninger, der er fastsat af 
den pågældende.  

 

7. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER  
• Oplysninger, som relaterer sig til konkurrencens deltagelsesbetingelser danner en del af nærværende regler. Deltagelse i 

kampagnen indebærer deres accept. 
• Promoteren påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, omkostninger eller tab (direkte eller indirekte), som en 

deltageren eller vinder måtte lide under som følge af deltagelse i nærværende konkurrence eller som følge af anvendelse 
af den vundne præmie, uden at dette foregriber promoterens ansvar i tilfælde af død eller skader opstående fra 
forsømmelighed fra hans side.  

• Promotoren påtager sig intet ansvar for eventuelle tekniske problemer eller menneskefejl, som kan tilintetgøre den 
korrekte modtagelse af deltagelserne.  

• Promoteren forbeholder sig ret til at ændre, annullere eller suspendere et af præmiens komponenter, hvis på grund af 
force majeure dette komponent ikke længere er tilgængeligt. Promoteren fratager sig ethvert ansvar overfor vinderne, 
hvis præmien af en eller anden grund ikke længere er tilgængelig eller er blevet ændret eller annulleret. I tilfælde af 
uforudsigele omstændigheder forbeholder promoteren sig ligeledes ret til at erstatte hele eller dele af præmien med en 
alternativ præmie af samme eller højre værdi.  

• Promoteren påtager sig intet ansvar for tredjeparts handlinger.  



• Denne kampagne anses som underlagt alle gældende love og regler.  
• Promoteren påtager sig intet ansvar for handlinger, forseelser, begivenheder eller omstændigheder, der går ud over 

promoterens rimelige kontrol, og som forhindrer promoteren i at opfylde de forpligtelser, der er forbundet med 
nærværende regler, eller som medfører en forsinkelse i udføre de samme.  

• Hvis der opstår omstændigheder, der forhindrer kampagnens regelmæssige gennemførelse, eller som gør at kampagnen 
foregår som lovet, på grund af årsager, der går udover promoterens rimelige kontrol, f.eks. i tilfælde af krig, 
terrorhandlinger, undtagelsestilstand, naturkatastrofer (eller andet), infektioner der skyldes IT virus, bugs, uautoriseret 
softwareindgreb, tekniske vanskeligheder eller ethvert andet problem, der kan påvirke kampagnens sikkerhed, integritet 
og korrekte udførsel, forbeholder promoteren sig retten til efter eget skøn og i det omfang, som loven tillader, at (a) 
diskvalificere enhver deltager eller (b) i overensstemmelse med eventuelle anbefalinger fra de kompetente myndigheder, 
at ændre, suspendere, opsige før tiden eller annullere denne kampagne.  

• Promoteren forbeholder sig retten til at tjekke deltagelsernes gyldighed og diskvalificere enhver deltager, der forsøger at 
manipulere med deltagelsens forløb. Promoteren forbeholder sig ligeledes retten til at diskvalificere enhver bruger, hvis 
deltagelse ikke overholder nærværende regler, og/eller har foretaget handlinger, som har til formål at ændre den 
kampagnens lovlige forløb. I sådanne tilfælde forbeholder promoteren sig retten til at anmode den involverede part om 
erstatning for de påførte skader.  

• Nærværene regler kan ses under https://beretta.pgtb.me/ZDqZjx og http://eu.beretta.com/sorteo-beretta  
 

Nærværende konkurrence er reguleret i overensstemmelse med spansk lov ("Ley 13/2011 de Regulación del juego" 27/05/2011).  
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