VILKÅR OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I LODTRÆKNINGEN
Betingelser for deltagelse i konkurrencen
Det er en betingelse for at deltage i konkurrencen, at du indsender formularen. Alle, der
indsender formularen i perioden 15. januar 2022 til 15. marts 2022, kan deltage i
konkurrencen.

Du deltager, når du har indtastet dine kontaktoplysninger i formularen og accepteret
vores vilkår og betingelser samt vores fortrolighedspolitik for lodtrækningen.
Du behøver ikke købe noget for at deltage eller vinde.
Konkurrencen er udelukkende for fagfolk.
Grundfos forbeholder sig ret til at tilføje, ændre eller afbryde konkurrencen med eller
uden varsel.
Grundfos hæfter kun for forsæt og grov uagtsomhed.
Udtrækning af vindere
Grundfos udtrækker én (1) vinder i den periode, konkurrencen løber, hvilket i alt giver
én (1) vinder.
Dato for lodtrækningen:
Vinderen vil blive kontaktet direkte pr. telefon af en lokal Grundfos-salgsmedarbejder
senest 1 uge efter lodtrækningen med oplysninger om, hvordan præmien
modtages. Vinderen udtrækkes den 6. april 2022.
Præmie
Vinderen modtager 1 gratis eftersyn af anlægget. Ved et Grundfos-eftersyn analyseres
alle pumper i anlægget i henhold til en særlig tjekliste.
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.
Lov og værneting
Alle forhold, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser,
er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i Danmark. Enhver appel til
domstolene er udelukket. Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af
eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, som parterne ikke har kunnet løse i
mindelighed, skal afgøres ved de danske domstole.

1

Denne lovbestemmelse er ugyldig, hvor den er forbudt eller begrænset ved lov. I
sådanne tilfælde skal enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i
forbindelse med disse vilkår og betingelser, og som parterne ikke har kunnet løse i
mindelighed, afgøres ved de danske domstole.
FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR LODTRÆKNINGEN
Hvilke personoplysninger indsamler vi? Når du indsender formularen, registrerer du dit
navn, firma, telefonnummer og din e-mailadresse (i det følgende benævnt
"personoplysninger").

Du bestemmer selv, om du vil give dine personoplysninger til Grundfos. Du er dog
forpligtet til at afgive personoplysninger for at få de ønskede ydelser. Hvis du ikke
oplyser dine personoplysninger, vil du ikke kunne få ydelserne.
Formålet med indsamling af personoplysninger
Grundfos indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om deltagerne med henblik
på selve lodtrækningen og for at sende en e-mail, hvis den pågældende deltager har
vundet en præmie.
Retsgrundlaget for indsamling af personoplysninger
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på en forståelse mellem dig og
Grundfos om, at du deltager i konkurrencen, og at behandlingen af dine
personoplysninger er nødvendig for at opfylde ovennævnte formål. Behandlingen af
dine personoplysninger anses derfor for nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er
part i, hvilket udgør Grundfos' retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger
(artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen (forordning (EU) 2016/679).

Oplysninger om den dataansvarlige og om modtagerne af personoplysningerne

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, CVR-nr.: 31858356
og Grundfos Pumps LTD (samlet benævnt "Grundfos") er fælles dataansvarlige og
ansvarlige for datasikkerhed og behandlingen af dine personoplysninger i henhold til de
specifikke formål, der er nævnt ovenfor.
Grundfos kan dele dine personoplysninger med tredjeparter, der fungerer som
Grundfos' databehandlere med henblik på at behandle dine personoplysninger i
overensstemmelse med de ovenfor nævnte formål. Følgende databehandlere
anvendes:
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Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road,
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland.

Andre lokale selskaber i Grundfos-koncernen, som bistår med IT-support af
ovennævnte systemer.
Andre modtagere, typisk konsulenter, som bistår med IT-support af ovennævnte
systemer og medvirker til behandling af dine personoplysninger i ovennævnte systemer
på vegne af Grundfos.
Andre godkendte tredjeparter kan have behov for at få adgang til eller opbevare
personoplysninger, hvis dette er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende ret (for
eksempel statslige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter,
som er offentlige organer).
Overførsel af personoplysninger

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et land uden for EU/EØS.
Grundfos sikrer, at en sådan overførsel udføres i overensstemmelse med gældende
databeskyttelseslove. Det indebærer, at enhver part uden for EU/EØS, som er i
besiddelse af dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, for
eksempel ved at anvende EU's standardkontraktbestemmelser eller implementere og
overholde bindende virksomhedsregler, hvor det er relevant. Hvis du har spørgsmål i
forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Grundfos – se
kontaktoplysningerne nedenfor i afsnittet "Hvordan får du adgang til dine
personoplysninger?/Yderligere rettigheder" nedenfor.

Hvordan får du adgang til dine personoplysninger?/Yderligere rettigheder
I henhold til gældende ret har du forskellige rettigheder (på de betingelser, der er
fastlagt i gældende ret).
Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til behandling af dine
personoplysninger, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage med fremadrettet
virkning. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der
blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket.
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Ret til indsigt: Du kan have ret til at få at vide af os, om vi behandler dine
personoplysninger eller ej, og i bekræftende fald til at anmode om at få adgang til
personoplysningerne. Du vil så – blandt andet – få adgang til oplysninger om formålene
med behandlingen, om hvilke kategorier af personoplysninger det drejer sig om, og om
hvilke modtagere eller kategorier af modtagere dine personoplysninger er blevet eller vil
blive videregivet til. Dette er dog ikke en absolut ret, og andre personers interesser kan
begrænse din ret til indsigt.

Du kan have ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere
kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de
administrative omkostninger, der er forbundet hermed.
Ret til berigtigelse: Du kan have ret til at få dine personoplysninger rettet, hvis de ikke
er korrekte. Afhængig af formålene med behandlingen kan du have ret til at få
fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, blandt andet ved at fremlægge en
supplerende erklæring.
Ret til sletning ("retten til at blive glemt"): Under visse omstændigheder kan du have ret
til at få dine personoplysninger slettet af os, og vi kan være forpligtede til at slette
sådanne personoplysninger.
Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder kan du have ret til at
bede os begrænse vores behandling af dine personoplysninger. I så fald vil de
pågældende oplysninger blive mærket, og de vil herefter kun blive behandlet af os til
bestemte formål.
Ret til indsigelse: Du kan under visse omstændigheder have ret til når som helst at gøre
indsigelse mod, at Grundfos behandler dine personoplysninger under henvisning til din
særlige situation. Grundfos kan pålægges at ophøre med at behandle dine
personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder kan du have ret til at modtage de
personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format, og du kan have ret til at transmittere disse oplysninger til en
anden enhed, uden hindring fra vores side.
Hvis du vil vide mere eller ønsker at gøre brug af en eller flere af ovennævnte
rettigheder, er du velkommen til at kontakte Grundfos Holding A/S ved at ringe til 87 50
14 00.

Nogle Grundfos-virksomheder har en lokal databeskyttelsesansvarlig, som du også kan
kontakte. Se venligst dette link for en oversigt over databeskyttelsesansvarlige.
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Indsendelse af klager
Du har mulighed for at indgive en klage vedrørende behandlingen af dine
personoplysninger til den kompetente tilsynsmyndighed.
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