
  

 

Vilkår for Hold Det Adskilt quiz og konkurrence 
 
Quizzen og konkurrencen er arrangeret af Fødevarestyrelsen. 
  
Du kan deltage gratis i quizzen ”Bøffer du i det ved grillen?” i uge 24-35 fra den 11. juni til og med den 31. 
august 2018 på www.holddetadskilt.dk. 
 
Når du har quizzet, kan du frivilligt vælge at deltage i konkurrencen om gavekort á 200 kr. til 
dagligvarebutikker.  
 
Der trækkes lod om præmierne i uge 27, 31 og 36 (10 vindere hver måned). Hvis du vinder, får du direkte 
besked.  
 
Samtykkeerklæring: 
Ved deltagelse gives der samtykke til, at Fødevarestyrelsen må opbevare oplysninger om navn, mail og 
telefonnummer til det formål at kunne finde en vinder og fremsende en præmie. Oplysningerne vil kun blive 
brugt til dette formål og slettes efter vinderen har fået besked, og præmien er fremsendt. 
 
Samtykke kan altid tilbagekaldes ved at sende en mail til Fødevarestyrelsens Kontor for Sund Mad og 
Kommunikation på e-mail 29@fvst.dk. Ved tilbagekaldelse af samtykke vil du blive udelukket af 
konkurrencen. 
 
Databehandling af personoplysninger: 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian på e-mail: DPO@mfvm.dk og telefon 93 59 70 
11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Borgergade 28, 5, 1300 
København K, tlf. 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine personoplysninger 
 
Udtrækning af vindere + præmier: 
Vinderne vil i første omgang blive kontaktet pr. e-mail og i anden omgang telefonisk. Vinderne skal senest 48 
timer efter telefonsamtale eller mail bekræfte præmien og sende oplysninger om navn og adresse til brug for 
fremsendelse af præmien. 
  
Ved manglende bekræftelse af præmie og/eller fremsendelse af adresse inden for 48 timer, trækkes der nye 
vindere.  
  
Fødevarestyrelsen betaler præmieafgift til Skat. 
 
Fødevarestyrelsen påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar, produktansvar eller 
andet. Fødevarestyrelsen forbeholder sig ret til med øjeblikkelig virkning at ændre præmierne i quizzen eller 
helt afbryde konkurrencen. 
 
Fødevarestyrelsens medarbejdere kan ikke deltage i quizzen. 
 
Ved eventuelle uoverensstemmelser, hvad angår tolkning af regler, har Fødevarestyrelsen den endelige 
afgørelse. 
 
Ved spørgsmål kontakt Fødevarestyrelsens Kontor for Sund Mad og Kommunikation på e-mail 29@fvst.dk 

mailto:29@fvst.dk
mailto:DPO@mfvm.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:29@fvst.dk

