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HOVEDARRANGØR
Konkurransen er arrangert av Hill's Pet Nutrition Norway AS
Hill's Pet Nutrition Norway AS
Hellenvegen 1
2022 Gjerdrum
Norge

1. KAMPANJE BESKRIVELSE
del et bilde av din hund eller katt på Instagram, hvor du tagger #OppdragVennForLivet og
@hillspetno, eller på facebook i kommentarfeltet til innlegget om kampanjen.
(https://www.facebook.com/HillsPetNutritionNorge/) Hill’s Peet Nutririon donerer 10 kr* per
innlegg til hjemløse katter og hunder hos Dyrebeskyttelsen.

Du kan også delta på https://www.hillspet.no/venn-for-livet hvor du deler din hund eller katts
adopsjonshistorie. Disse vil også føre til en donasjon på 10 kr til Dyrebeskyttelsen.*

Kampanjen varer inntil utgangen av april måned 2022.
*Opp til 35 000 kr

2. DELTAGELSE
Konkurransen er åpen for alle med folkeregistrert adresse i Norge, Ansatte hos Hill’s Pet
Nutrition Norway AS, Untold ApS og deres familier er ikke tillatt å delta i konkurransen.
Deltagelse blir kun registrert om konkurransereglene som angitt i dette skrivet blir fulgt. Du
kan kun delta én gang i aktiviteten (med en gyldig e-postadresse)

4. RETTIGHETER
Arrangøren kan uten begrensninger og uten restriksjoner bruke alt materiale (historie, foto,
video) fra denne kampanjen i forbindelse med Hill’s Pet Nutrition Norway-relatert
markedsføring uten å informere, be om tillatelse eller kompensere deltageren. Ved
deltagelse i kampanjen godtar deltageren også̊ at ens adopsjonshistorie kan bli vist frem på
Hill’s Pet Nutrition Norways digitale platformer: hjemmeside, Facebook eller Instagram profil.

5. ANSVAR
Informasjonen som du gir vil ikke bli delt eller solgt til en tredjepart. Alle rettigheter til å
stoppe, slette eller endre innholdet i denne kampanjen tilfaller utelukket arrangøren.
Arrangøren kan ikke garantere personlig beskyttelse av privatliv angående materiale lastet
opp av tredjepart, og fraskriver seg ansvaret for materialer som er lastet opp av deltakerne.

6. PERSONDATA
Hill’s Pet Nutrition respekterer privatlivet ditt i overensstemmelse med lovene om beskyttelse
av personlige data. Hvis du avgir personopplysninger til Hill’s i forbindelse med denne
aktiviteten vil HPN kun behandle dem i forbindelse med aktiviteten, til dens
registreringsformål og i forbindelse med de aktiviteter som er assosiert. For mer informasjon

https://www.facebook.com/HillsPetNutritionNorge/
https://www.hillspet.no/venn-for-livet


kan vår personvernpolitikk finnes her:
https://www.hillspet.no/legal-statement-and-privacy-policy

Om deltakeren velger å motta valgfri markedsføring, vil disse opplysningene bli oppbevart på
en fortrolig måte og vil ikke bli utlevert til noen eksterne parter eller bli brukt til annet enn
markedsføringsrelatert aktivitet. Hill’s Pet Nutrition og dens verdensomspennende tilknyttede
selskaper kan bruke og videresende dine persondata til disse avtalte formål. Bortsett fra det
som er angitt ovenfor, vil dine data bli holdt fortrolige.

https://www.hillspet.no/legal-statement-and-privacy-policy

