Konkurransevilkår:
Du deltar ved å gjennomføre minst ett valgfritt kjøp og betale kontaktløst med Visa-kort fra 20. mars
til 22. april 2019, og dele ditt største fotball-øyeblikk ved å beskrive det i konkurranseskjemaet.
Konkurransen løper fra 20. mars til 22. april 2019 kl 23:59. For å konkurrere må du være 18 år eller
eldre, innehaver av et Visa-kort og være bosatt i Norge.
Premiens verdi er 900 kr for 1.-20. plass - To (2) billetter til fotballkampen mellom Norge - Frankrike
12. juni i Nice i Frankrike. Og 550 kr for 21.-40. plass - Et fotballkitmed fotball, håndkle, en bag og en
vannflaske.
Vinnerne er de som ifølge juryen har gitt den beste beskrivelsen av «Mitt største fotball-øyeblikk».
Juryen består av representanter fra Visa, Saatchi & Saatchi og Starcom. Juryens avgjørelse er endelig
og kan ikke påklages.
Vinneren må også kunne bevise ved hjelp av kvittering eller kontoutskrift at et kjøp er betalt kontaktløst i perioden mellom 20. mars og 22. april 2019. Vinnerne blir kontaktet via e-post og annonsert på Visas offisielle Facebook-side (www.facebook.com / VisaNorge) senest 30. april 2019. Ved
å delta i konkurransen, godtar deltakerne at Visa får lov til å presentere vinneren og deres bidrag i
markedsføring i forbindelse med konkurransen.
Eventuell(e) gevinst(er) vil være skattepliktig(e) og blir rapportert inn til skattedirektoratet og betales av vinneren. Visa er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader som kan oppstå som følge av
gevinsten. Hvis en premie ikke er tilgjengelig, forbeholder Visa seg retten til å bytte ut denne til en
premie av samme eller høyere verdi. Visa har full handlingsfrihet til å avgjøre om slik endring skal
finne sted. Hvis vinneren ikke godtar en erstatningspremie, mister vinneren sin rett til premien.
Visa er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap, skade eller påløpte kostnader på bakgrunn
av feil, avbrudd eller forsinkelser i konkurransen. Visa frasier seg, forutsatt at det ikke har blitt utvist
grov uaktsomhet fra Visa sin side, alle tap eller skade forårsaket av vinnerne eller tredjepart i forbindelse med premier eller utnyttelse av disse.
FIFA er på ingen måte ansvarlig for konkurransen. Denne aktiviteten er ikke sponset av, administrert
av, organisert av eller på annen måte knyttet til Facebook.

Visa, Starcom og Saatchi & Saatchi-ansatte og deres slektninger kan ikke delta i konkurransen.
Behandling av personopplysninger for konkurransens deltakere:
1. Visa kan hente inn personlig informasjon om deg når du velger å delta i våre konkurranser. Ved å delta, godtar du Visas innhenting og bruken av dine personlige data i
samsvar med det som fremgår nedenfor.
Vi behandler dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. I henhold til gjeldende databeskyttelsesregler har du rett til å motta informasjon om hvordan
dine personopplysninger behandles.
2. Personlige data refererer til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og all annen informasjon som på en eller annen måte kan knyttes til en person.
Begrepet behandling av personopplysninger innbefatter alle aktiviteter der man bruker
personopplysninger, for eksempel ved innsamling, lagring eller behandling av personopplysninger.
3. Vi lagrer ytterligere informasjon om vinnerne av Visa-konkurransen for å kunne levere
premier. Følgende informasjon er nødvendig:
• For- og etternavn
• Adresse
• Telefonnummer
• Personnummer
• E-postadresse
4. Dataene lagres og brukes til å administrere konkurranser du har deltatt i, inkludert å
sende deg meldinger for å håndtere eventuelle gevinster.
Visa deler aldri informasjonen din til tredjeparter eller underleverandører. Du har rett til å
be om et utdrag om personopplysningene som dataansvarlig håndterer om deg. (ii) Den
personlige datakontrolløren er forpliktet til å rette på feil, ufullstendig eller villedende
personlig informasjon om deg.

