
Vilkår og Betingelser
For #MissionVenForLivet

HOVEDARRANGØR
Aktiviteten er arrangeret af Hill's Pet Nutrition Denmark ApS:
Hill's Pet Nutrition Denmark ApS
Bredevej 2A
2830 Virum
Danmark

1. KAMPAGNEBESKRIVELSE
Del et billede af din hund eller kat på Instagram, hvor du tagger #MissionVenForLivet og
@hillspetdk eller facebook i kommentarsporet til oplaget om kampagnen
(https://www.facebook.com/HillsPetNutritionDanmark/) Hill’s Pet Nutrition donerer 25 kr* per
post til hjemløse katte og hunde hos Dyreværnet.

Du kan også deltage på https://www.hillspet.dk/ven-for-livet, hvor du deler din hund eller kats
adoptionshistorie. Disse udmynter også en donation på 25kr til Dyreværnet.*

Kampagnen løber indtil udgangen af april måned, 2022.
* Op til 100.000 kr

2. DELTAGELSE
Aktiviteten er åben for alle med folkeregisteradresse i Danmark, der har adopteret en hund eller
kat. Ansatte hos Hill’s Pet Nutrition Denmark ApS og deres familier må ikke deltage i
konkurrencen. Deltagelse bliver kun registreret, hvis konkurrence instruktionerne angivet i
opslaget udføres korrekt. Du kan kun deltage én gang i aktiviteten (med en valid
e-mail-adresse).

3. RETTIGHEDER
Arrangøren kan uden begrænsninger og uden restriktioner bruge alt materiale (historie, foto,
video) fra denne kampagne i forbindelse med Hill’s Pet Nutrition Denmark-relateret
markedsføring uden at informere, bede om tilladelse eller kompensere deltageren. Ved
deltagelse i kampagnen accepterer deltageren også̊ at ens adoptionshistorie kan l blive fremvist
på Hill’s Pet Nutrition Denmarks digitale platforme: hjemmeside, Facebook eller Instagram profil.

5. ANSVAR
Informationerne som du givet vil ikke blive delt med eller solgt til tredjepart. Alle rettigheder til

https://www.facebook.com/HillsPetNutritionDanmark/
https://www.hillspet.dk/ven-for-livet


at stoppe, slette eller ændre indholdet i denne kampagne tilfalder udelukkende
arrangøren. Arrangøren kan ikke garantere personlig beskyttelse af privatliv, hvad angår
materiale uploadet af tredjepart, og fraskriver sig ansvaret for de materialer, som er uploadet.

6. PERSONDATA
Hill’s Pet Nutrition respekterer dit privatliv i overensstemmelse med lovene om beskyttelse af
personlige data. Hvis du afgiver personoplysninger til Hill’s forbindelse med denne aktivitiet, vil
HPN kun behandle dem i forbindelse med aktiviteten, til dets registreringsformål og i forbindelse
med de aktiviteter, der vedrører den. For mere information kan vores privatlivspolitik findes her:
https://www.hillspet.dk/legal-statement-and-privacy-policy

Hvis deltagere vælger muligheden "Tilvalg til markedsføringsformål", vil disse oplysninger blive
opbevaret på en fortrolig måde og vil ikke blive udleveret til nogen eksterne parter eller brugt til
andet end markedsføringsrelateret aktivitet. Hill’s Pet Nutrition og dets verdensomspændende
tilknyttede selskaber kan bruge og videregive dine personlige data til disse aftalte formål.
Bortset fra som angivet ovenfor, vil dine data blive holdt fortrolige.


