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Det är viktigt att du läser och förstår våra tävlingsvillkor 
innan du deltar i en läsartävling.

Genom att delta i våra läsartävlingar accepterar du våra  
våra tävlingsvillkor och vår behandling av dina person-
uppgifter. Du godkänner också att vi kontaktar dig vid 
eventuell vinst.

För att kunna erbjuda dig att delta i våra läsartävlingar 
behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om 
din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behö-
ver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Här följer villkor för tävlingar och information om hur vi 
samlar in och använder dina personuppgifter i och med 
ditt deltagande. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Allmänna tävlingsvillkor
• Vinnare i våra läsartävlingar utses av representanter 
från Västerås Tidning och/eller medarrangerande företag.
• Beslutet är enhälligt och kan inte överklagas. 
• Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
• Specifika villkort kring tävlingsperiod, presentation av 
vinnare etc anges i varje enskild tävling.

Insamling och användning av data
Vilken information samlar vi in?
Dessa villkor täcker data som vi samlar in via läsartävlingar.

Information som du ger till oss
När du deltar i våra läsartävlingar ger du oss information 
om dig själv, till exempel genom att fylla i en tävlings- 
kupong, ett formulär på vår hemsida eller skicka ett mail. 

Informationen du ger oss behöver vi för att kunna 
kontakta dig vid en eventuell vinst och för presentera 
vinnarna i tävlingen.

Vad gör vi med informationen?
Datan används för att administrera tävlingar och vinster. 
Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar och vilken 
rättslig grund vi stödjer vår användning på.

När du deltar i våra läsartävlingar lämnar du
Person- och kontaktuppgifter och tävlingssvar
Vilket innehåller följande personuppgifter,  
beroende på tävling
Namn, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer
Som vi behandlar med följande rättslig grund
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att 
hantera ditt deltagande i våra läsartävlingar.

Kommer vi dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina personuppgifter 
till tredje part. I förekommande fall delar vi dina uppgifter 
till medarrangör av tävling. Vi följer legala, tekniska och 
organisatoriska krav för att din information ska hanteras 
säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter lokalt hos oss i Västerås.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att 
uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in. 
Uppgifter insamlade kring läsartävlingar sparas i två år.

Dina rättigheter
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du 
bör känna till.
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett 
registerutdrag.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om 
de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt 
att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir 
ändrade.
Du har rätten att bli glömd, men radering av personupp- 
gifter kan inte ske om de krävs baserat på berättigat skäl. 
Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl har du 
rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att lämna klagomål om behandlingen till 
Datainspektionen.

Ändring av villkor
Vi kan komma att uppdatera villkoren. Du kan alltid  
kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss
Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. 
Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kon-
takta oss på personuppgift@direktpress.se.
Västerås Tidning (Västerås Publicera) är registrerat hos 
Bolagsverket, med organisationsnummer: 556521-6693. 
Adress: Sjöhagsvägen 6, 721 32 Västerås
Tel: 021-30 46 00
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