
ARGETA TÄVLING, KÖP & FÅ CHANSEN ATT VINNA  
 

1. Organisatör och deltagande 
 

Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenien (hädanefter kallad: 
”Organisatören”), organiserar en tävling i Sverige (hädanefter kallad (”Aktiviteten”), 
Aktiviteten görs i marknadsföringssyfte av varumärket Argeta® på den svenska marknaden. 
Följande villkor gäller för att delta. Genom att delta i tävlingen samtycker du till dessa villkor. 
Aktiviteten administreras av boost Marketing Group Nordic AB, Husargatan 3, 211 28 
Malmö, Sverige.  
 

2. Aktivitetens innehåll 
 

Genom att köpa minst tre (3) Argeta®-produkter (se nedan vilka produkter som ingår i 
aktiviteten) och besvara frågan, har du uppnått kraven för att delta i tävlingen. Genom att 
delta i tävlingen har du chans att vinna: en KitchenAid-maskin, eller en brödförvaringslåda, 
eller en bomullspåse. Totalt kommer organisatören att tävla ut 5x KitchenAid-maskiner, 15x 
brödförvaringslådor, 200x bomullspåsar, genom aktiviteten. Organisatören bedömer om 
villkoren uppfyllts och utser vinnare baserat på hur väl frågan besvarats.  
 

3. Behörighet 
 
Du är behörig att delta i Aktiviteten om: du är 18-år, eller äldre vid tidpunkten deltagande, är 
myndig och är boende i Sverige. Deltagande genom tredje part, särskilt genom tävlings 
byråer, och genom all form av autogenererad massanmälning är förbjuden.  
 
Vidare är följande personer inte tillåtna att delta: 
 
Auktoriserade representanter, frilansare och anställda som jobbar för Organisatören eller 
dotterbolag till Organisatören, även första och andra gradens släktingar (syskon, föräldrar, 
barn) och hushållsmedlemmar till ovan nämnda personer. Vidare inkluderas auktoriserade 
representanter, frilansare och anställda som jobbar för företag eller byråer som varit 
involverade i att planera, organisera och genomföra Aktiviteten.  
 
Organisatören reserverar sig även rätten att exkludera individuella deltagare från 
Aktiviteten, om det finns skälig anledning för detta. Skäliga anledningar inkluderar framför 
allt, fakta som visar på misstänkt bedrägeri eller antagandet att deltagaren i fråga kränker 
villkoren för deltagande, eller manipulerar Aktiviteten.   
 

4. Aktivitetens tidsomfattning och produkter som ingår i Aktiviteten 
 

Deltagande i Aktiviteten är möjligt från 17.5.2022 12:00 a.m. till 11:59 p.m. 17.7.2022 
(hädanefter kallad ”Aktivitetens-perioden”). 
 
För att delta i Aktiviteten krävs ett köp av åtminstone tre (3) Argeta®-produkter från en 
återförsäljare på den svenska marknaden och att deltagaren behåller det tillhörande kvittot.   
 



Produkterna som ingår i Aktiviteten är:  
 

• Argeta® Kyckling 95g 

• Argeta® Kyckling Pikant 95g 

• Argeta® Kyckling Halal 95g 

• Argeta® Kyckling med paprikaröra 95g 

• Argeta® Junior Original Kyckling 95g 

• Argeta® Tonfisk 95g 

• Argeta® Tonfisk med torkad tomat 95g 

• Argeta® Kalkon 95g 

• Argeta® Kyckling 4x 95g (4 pack) 

• Argeta® Kyckling Halal 3x 95g (3 pack) 

• Argeta® Kyckling 45g 
 
Deltagande i Aktiviteten är bara möjligt online på www.argeta.com/se/kampanj. 
 
För att delta i Aktiviteten, måste du ladda upp ett kvitto på www.argeta.com/se/kampanj, i 
det efterfrågade formatet och storleken som beskrivs på www.argeta.com/se/kampanj, och 
du måste göra detta inom Aktivitetens-perioden, inte senare än 11:59 p.m. den 17.7.2022 
(deadline), detta kvitto ska visa att du köpt åtminstone tre (3) Argeta®-produkter någon gång 
inom Aktivitetens-perioden. Följande information måste vara läsbar på kvittot: köpta 
produkter inklusive försäljningspris, återförsäljarens namn, kvittonummer, kvittots totala 
belopp, samt datum och tid för inköpet. Om informationen inte är läsbar på kvittot eller inte 
uppfyller Aktivitetens krav, tillåts inte deltagande.  
 
I tillägg måste du på www.argeta.com/se/kampanj tillhandahålla följande information: namn 
och efternamn, födelsedatum, din e-postadress (se till att den är korrekt). Du måste även 
acceptera villkoren för deltagande, inklusive personuppgiftspolicyn. Därutöver måste du 
intyga att all angiven information är sann och komplett. När du laddat upp kvittot, fyllt i ovan 
information och accepterat villkoren, får du ett e-mail från […@...] som bekräftar att dina 
uppladdningar och information kommit organisatören tillhanda. Vänligen notera att bara en 
person per hushåll (samma efternamn och adress) kan delta i aktiviteten och detta bara vid 
ett tillfälle under perioden.  
 

5. Pris(er) 
 
Bland alla deltagare som möter aktivitetens kriterier för deltagande, specificerade i dessa 
villkor, kommer organisatören att utse totalt 220 vinnare (hädanefter kallas var och en av 
dessa: ”vinnaren”), som kommer att mottaga ett av följande priser (hädanefter kallat 
”Priset”). boost Marketing Group Nordic AB kommer att avgöra hur kreativt deltagaren har 
besvarat frågan, desto mer kreativ en deltagare varit i förhållande till övriga deltagare, desto 

http://www.argeta.com/se/kampanj


högre värde på priset som tilldelas. boost Marketing Group Nordic AB förbehåller sig rätten 
att i samråd med organisatören enhälligt bedöma nivån av kreativitet.  
 

• 5x KitchenAid-maskiner, est. värde: 2651 SEK per styck 

• 15x brödförvaringslådor, est. värde: 482 SEK per styck 

• 200x bomullspåsar, est. värde: 18 SEK per styck 

Vinnarna kommer att utses av boost Marketing Group Nordic AB, på följande datum: 
18.07.2022. Bara ett pris kan tilldelas per vinnare. Vinnarna kommer att notifieras av boost 
Marketing Group Nordic AB 10 dagar efter detta datum via den mailadress som uppgetts vid 
deltagande på www.argeta.com/se/kampanj. Ingen kommunikation kommer att ske till 
övriga deltagare gällande vinnare eller priser, förutsatt de inte vunnit.  
Priset kommer att skickas till vinnaren inom 20 dagar efter att den utsågs. Vinnaren ansvarar 
för att se till att priset kan levereras som paket. Vinnaren måste aktivt samarbeta med boost 
Marketing Group Nordic AB i processen att leverera priset och i god tid tillgodose att 
kompletterande personlig och annan information och/eller dokument, som är nödvändiga i 
detta syfte kommer organisatören tillhanda (exempelvis: säkerställa att korrekt namn är 
angivet på vinnarens brevlåda eller dörr). Vinnaren måste även säkerställa att all angiven 
information är korrekt.  Annars, förlorar vinnaren rättigheterna till priset, såväl som 
rättigheterna hävda någon form av skadestånd relaterat till detta från organisatören eller 
någon tredje part. Organisatören ansvarar inte för extra kostnader orsakade av att 
mottagaren inte hämtar ut paket i tid.  
 
All eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.  
 
Vinnaren ska inte ha rätt att byta priset mot något annat pris eller dess monetära 
motsvarighet. Vidare äger vinnaren inte rättighet att överföra rätten till priset till tredje part. 
Vinsterna är personliga och kan ej överlåtas till en annan person.  
 

6. Tidig avslutning, uteslutning 
 
Organisatören reserverar rättigheten att avbryta Aktiviteten innan starten av Aktivitetens-
perioden eller att avsluta Aktiviteten när som helst under Aktivitetens-perioden , utan att ge 
någon notis eller skäl till detta. Organisatören åtar sig att annonsera ett sådant avbrytande 
eller avslutande av Aktiviteten på Aktivitetens hemsida, www.argeta.com/se/kampanj. Detta 
gäller, särskilt om passande utförande av Aktiviteten inte kan (eller inte längre kan) 
garanteras av tekniska, legala, eller andra anledningar, inklusive omständigheter utanför 
Organisatörens kontroll (riskerna med COVID19 inkluderat). I ett sådant fall, äger inte 
deltagarna rätt att, med detta som underlag, kräva någon form av ersättning från 
Organisatören. 
 
Organisatören reserverar rättigheten att ändra villkoren för deltagande, att förlänga 
Aktivitetens-perioden och/eller ändra innehållet i Aktiviteten, givet att det finns faktiska 
anledningar för detta och att ändringen är rimlig. Organisatören åtar sig att annonsera alla 
nya villkor på Aktivitetens hemsida www.argeta.com/se/kampanj. 



 
7. Ansvar 

 
Organisatören skall inte hållas ansvarig för några skador som uppstår till följd av deltagande i 
kampanjen eller vid realisering av priser. Särskilt, ansvar för förlust beroende på tekniska fel 
(exempelvis anslutningsproblem, virus i datorsystem, manipulation eller hårdvarufel 
och/eller mjukvarufel). Organisatören frigörs från allt ansvar efter det att priset lämnats över 
till vinnaren. All information från organisatörens sida tillgodoses utan några garantier.  
 
 Avskrivandet av ansvar gäller inte för skador som kan hota liv, kropp eller hälsa och som 
uppstått genom avsiktlighet eller försumlighet gällande organisatörens plikter, eller genom 
avsiktlighet eller försumlighet hos en legal representant för organisatören, inklusive 
tredjeparts tjänsteleverantörer tillsatta av organisatören i förberedelse av eller under 
aktiviteten. Vidare gäller avskrivandet av ansvar inte för typiska förutsebara skador baserat 
på en avsiktlig eller grovt försumbar brist rörande materiella skyldigheter från organisatören, 
hos en legal representant för organisatören, inklusive tredjeparts tjänsteleverantörer 
tillsatta av organisatören i förberedelse av eller under aktiviteten, uppfyllandet av vilka 
materiella förpliktelser som är nödvändiga för korrekt implementering av aktiviteten, 
efterlevnaden som deltagaren kan förlita sig på.  
 

8. Datasekretesspolicy  
 
Ansvarig kontrollant för hantering av personliga data i samband med Aktiviteten är 
Organisatören:  
 
Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenien 
Email: dpo@atlanticgrupa.com 

Du kan nå dataskyddschefen på Atlantic Droga Kolinska d.o.o. på samma kontaktadress.  
 
Hur och på vilka grunder Atlantic Droga Kolinska d.o.o. processar din data? 
 
Den personliga data som du förser Atlantic Droga Kolinska d.o.o. med i samband med 
deltagandet i Aktiviteten (som är: ditt namn, adress, email och all annan personlig data som 
kan visas på kvittot och/eller därutöver ges av en vinnare i syfte att göra anspråk på eller 
realisera ett av Priserna) hanteras av Atlantic Droga Kolinska d.o.o. exklusivt och i den 
utsträckning som är nödvändig för att genomföra aktiviteten. Du är inte under någon 
kontraktuell eller legal förbindelse att förse Atlantic Droga Kolinska d.o.o. med din data. 
Men, tillhandahållande av denna information är nödvändig för att genomföra Aktiviteten, 
annars kommer du inte att kunna delta i Aktiviteten, inte heller göra anspråk på ett Pris.  
 
Den legala grunden för hanteringen av din data är artikel 6, paragraf 1, fras 1 lit. b EU 
General Data Protection Regulation (“GDPR”). Det enda syftet med att hantera din data är 
att säkerställa att Aktiviteten kan bli ordentligt genomförd.  
 
Inge avslöjanden till tredje parter 
 



Atlantic Droga Kolinska d.o.o. kommer bara att vidarebefordra din data till tredje parter om 
det är nödvändigt i syfte att genomföra aktiviteten, primärt till transportörer som levererar 
priser och tjänsteleverantören för priset, om tillämpligt. boost Marketing Group Nordic AB 
kommer att processa personlig data i anslutning till aktiviteten på uppdrag av organisatören.  
 
Radering av data  
 
All personlig data tillhörande dig som lagras av Atlantic Droga Kolinska d.o.o. under 
Aktiviteten kommer att raderas fullständigt tre månader efter Aktivitetens slut, om inte 
legala lagringsskyldigheter förhindrar radering före utgången av lagstadgad tidsfrist, då det 
slutligen kommer raderas.  
 
Dina rättigheter rörande din data 
 
Du kan självklart när som helst efterfråga information angående din data som lagras av 
Atlantic Droga Kolinska d.o.o., samt till fullo eller delvis emotsätta dig framtida användning 
av din data. Datan kommer i detta fall att raderas direkt, om inte legala lagringsskyldigheter 
förhindrar radering före utgången av lagstadgad tidsfrist, från denna tidpunkt och framåt är 
vidare deltagande i Aktiviteten inte längre möjlig.  
 
I tillägg och samstämmighet med artikel 20 i GDPR, har du rätt att få personlig data rörande 
dig, som du har försett oss med i ett strukturerat, vanligt och maskin-läsbart format and 
också att få denna data överförd till en annan kontrollant.  
 
För att utöva dessa rättigheter, var vänlig och skicka ett meddelande till oss på 
erik@boost.se. 
 
Rätt att överklaga till övervakande myndighet 
 
Om du tror att hanteringen av din personliga data av Atlantic Droga Kolinska d.o.o. kränker 
applicerbar dataskyddslag, har du rätt att inkomma med klagomål hos en övervakande 
myndighet. Detta kan vara, övervakande myndighet i landet du bor i,  jobbar i eller på 
platsen där den misstänkta kränkningen uppstod. Du har denna rättighet oberoende av 
andra administrativa och juridiska kompensationer.  
 

9. Övrigt 
 
Lagen i det land organisatören är registrerad ska tillämpas på de villkor för deltagande i 
aktiviteten och på alla krav som kan uppstå till följd av deltagande i aktiviteten, 
implementering av aktiviteten och realisering av pris, om inte en annan tvingande lag ska 
appliceras i en konkret legal kontext (såsom lagen i deltagarens hemvistsland).  Platsen för 
rättegång rörande tvister kring dessa villkor för deltagande i aktiviteten och alla anspråk från 
deltagare i aktiviteten eller anspråk från tredje part med avseende på denna aktivitet ska 
vara behörig domstol på organisatörens registrerade affärsplats, om inte tvingande lagar gör 
gällande att en annan domstol ska pröva frågan.  

 



Om någon del i dessa villkor för deltagande är eller blir, helt eller delvis otillämpbar eller 
ogiltig, påverkar inte det giltigheten i resterande delar. Den ogiltiga eller ofullständiga delen, 
om någon, ska ersättas av en lämplig lagstadgad del som bäst speglar organisatörens initiala 
avsikt.  
  


