
 

Fotokonkurrence for mejetærskerførere 2021 

VILKÅR OG BETINGELSER 

 

“Fotokonkurrence for mejetærskerførere 2021” (herefter kaldet “aktivitet”) er en del af John Deeres 
digitale nyhedsservice (John Deere Digital New Service) og er organiseret af John Deere Walldorf GmbH 
& Co.KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Tyskland (herefter kaldet "John Deere"). 

 

Formålet med kampagnen 

Formålet med aktiviteten er at overføre billeder og høsthistorier fra John Deere mejetærskerkunder, 
som viser deres John Deere mejetærsker i marken.   

 

Kampagnens varighed 

Aktiviteten begynder den 1. juli 2021, og den afsluttes den 30. september 2021. I denne periode kan 
besøgende på John Deere webstedet stemme på deres foretrukne fotohistorie. Den fotohistorie der 
har flest likes ved aktivitetens afslutning er vinderen. Vinderne af aktiviteten vil blive annonceret inden 
den 15. oktober 2021. Hvis vinderen ikke har kontaktet John Deere per e-mail inden for 21 dage efter 
annonceringen, vil vedkommende ikke længere kunne gøre krav på præmien, og der vil blive trukket 
lod om en ny vinder. I tilfælde af en meddelelse om, at adressaten er ubekendt, er John Deere ikke 
forpligtiget til at træffe yderligere foranstaltninger for at finde vinderen. 

John Deere forbeholder sig ret til at afbryde eller afslutte John Deere aktiviteten, hvis der er en god 
begrundelse for det, specielt hvis den korrekte gennemførelse af aktiviteten ikke kan garanteres af 
tekniske eller juridiske grunde. Sådanne årsager kan omfatte tekniske problemer (fejl i hardware 
og/eller software, virusser i computersystemet, manipulation osv.), ændringer af brugsbetingelserne 
eller andre beslutninger. Deltagerne kan ikke gøre nogen krav gældende i tilfælde af afslutning før 
tiden med udgangspunkt i de førnævnte årsager. Som supplement til det foregående gør John Deere 
hermed deltagere opmærksomme på, at det ikke kan garanteres, at aktiviteten er tilgængelig og 
fungerer, som den skal. 

 

Deltagelse 

For at deltage i aktiviteten skal du tage et billede af dig selv sammen med din John Deere mejetærsker 
under arbejdet. Overfør dit billede til galleriet over de billeder, der deltager i konkurrencen, og tilføj 
din historie om dine præstationsoplysninger. Deltagere skal oplyse os om de anmodede data (fornavn, 
efternavn, køn, land, e-mailadresse) og acceptere nedenstående vilkår og betingelser. 

Deltagelse i aktiviteten er fuldstændig frivillig. Deltagelse er gratis med undtagelse af 
overførselsomkostninger, som deltagerens mobil- eller internetudbyder opkræver.  

Vi skal udtrykkeligt gøre opmærksom på, at deltagelse i aktiviteten ikke forudsætter eller på nogen 
måde er forbundet med køb af varer eller tjenester. 

  



Præmier 

• 1. til 3. præmie: En VIP-tur til John Deeres fabrikker i Zweibrücken, Mannheim og Bruchsal, 
Tyskland. 3-dages tur for to personer til Tyskland inklusive flybilletter (om nødvendigt), 
indkvartering og transport. Personlig rundvisning på vores fabrikker i Zweibrücken, Mannheim 
og Bruchsal.  

• 4. præmie: Værdikupon til John Deeres webshop: kr. 1870,- 
• 5. præmie: Værdikupon til John Deeres webshop: kr. 1122,- 
• 6. præmie: Værdikupon til John Deeres webshop: kr. 748,- 
• 7. til 16. præmie: Hver en værdikupon til John Deeres webshop: kr. 374,-  

 

Vinderne vil få besked gennem deres lokale John Deere repræsentant i midten af oktober 2021 / senest 
4 uger efter afslutningen af aktiviteten. 

Deltagerne er ansvarlige for, at deres kontaktoplysninger er korrekte. Derfor skal personlige 
oplysninger angives korrekt og fyldestgørende under registreringsprocessen. 

Berettigelse og eksklusion 

Alle fysiske personer, som er mindst 15 år gamle, har ret til at deltage i aktiviteten, medmindre 
deltagelsen er udtrykkeligt udelukket. Der udleveres ingen pengebeløb til personer under 15 år. Hvis 
deltageren ikke er fyldt 18 år (21 år i Storbritannien) eller af anden årsag ikke er myndig eller fuldt 
myndig, er det nødvendigt med forældrenes (eller anden juridisk repræsentants) tilladelse til at deltage 
i aktiviteten. Hver person kan kun deltage i aktiviteten én gang. Deltagelse via automatiserede metoder 
for massedeltagelse fra tredjeparters side er ikke tilladt. 

Ansatte hos Deere & Company inklusive alle associerede selskaber og datterselskaber som beskrevet i 
paragraf 15 f. AktG og deres nære familiemedlemmer, agenturets ansatte og alle personer, der er 
involveret i at udvikle og afvikle aktiviteten, er udelukket fra deltagelse. 

John Deere har ret til at ekskludere individuelle personer fra at deltage, hvis der er en god begrundelse 
for det, f.eks. i form af brud på eller manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser, (forsøg på) 
manipulation osv., og forbeholder sig retten til at tage retslige skridt. Hvis kravene til udelukkelse er 
opfyldt, kan præmier/priser ligeledes nægtes eller kræves tilbage på et senere tidspunkt. Udelukkelse, 
der er baseret på en god begrundelse, giver ikke deltagere ret til nogen form for erstatningskrav mod 
John Deere. 

 

Bestemmelse og tildeling af rettigheder; forbudt og utilladeligt indhold 

Ved at overføre tegninger/billeder til https://www.deere.dk/da/index.html i forbindelse med 
aktiviteten, anerkender og giver deltageren John Deere ret til at anvende alle tegninger/billeder, 
inklusive men ikke begrænset til det formål at printe og bruge dem i John Deeres udgivelser.  

Hver deltager skal bekræfte, at han/hun er lovmæssig eneejer af ophavsretten til den/det overførte 
tegning/billede, hvilket betyder, at den/det respektive tegning/billede personligt og uafhængigt er 
skabt af den overførende deltager og ikke er omfattet af tredjepartsrettigheder. Deltageren giver sit 
uigenkaldelige samtykke til brugen dvs. udgivelse og viderebringelse af tegningen/billedet i 
overensstemmelse med gældende lov om ophavsret fra John Deeres side. 

Med hensyn til gældende lovgivning om ophavsret afgiver den overførende deltager uigenkaldeligt en 
ikke-eksklusiv, viderelicenserbar ret til John Deere samt dets associerende selskaber til at bruge 
den/det respektive tegning/billede til markedsførings- og annonceringsformål uden tidsmæssige, 
geografiske og indholdsmæssige begrænsninger i tilfælde af modtagelse af en præmie. Dette omfatter 
retten til at kopiere, formidle, vise, give offentlig adgang til og redigere den/det respektive 
tegning/billede i ethvert medie f.eks. i elektronisk eller trykt form. Dette omfatter onlineudgivelser på 

https://www.deere.dk/da/index.html


de forskellige kommunikationskanaler, der bruges af John Deere, samt trykte publikationer såsom 
brochurer, foldere, bannere, plakater og kalendere. 

Tildeling og overdragelse af rettigheder belønnes i overensstemmelse med de forskellige præmier 
angivet i nærværende vilkår og betingelser. 

Hvis den/det overførte tegning/billede viser andre individuelt identificerbare personer, giver 
deltageren sin udtrykkelige garanti for at have indhentet tilhørende skriftligt samtykke fra alle andre 
personer, der er til stede, og skal stille sådanne samtykker til rådighed for John Deere, hvis der 
anmodes om det. Deltageren vil blive holdt ansvarlig, hvis sådanne samtykker ikke indhentes samt i 
tilfælde af, at der fremsættes et krav i den forbindelse. 

John Deere garanterer, at tegninger/billeder, der overføres af alle deltagere, der ikke er blandt 
vinderne, umiddelbart bliver slettet og ikke bruges yderligere af John Deere til noget formål efter 
kampagnens udløb. 

Tegningerne/billederne må ikke vise nogen form for forbudt eller uacceptabelt indhold. Vi gør det helt 
klart, at "forbudt og uacceptabelt" indhold omfatter tegninger/billeder, der (I) gengiver eller 
opmuntrer til diskrimination mod personer baseret på personlige karakteristika såsom race, etnicitet, 
hudfarve, national oprindelse, religion, alder, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, familiemæssig 
stilling, handikap, medicinsk eller genetisk lidelse etc.; (II) afbilder nøgne personer, gengivelser af 
personer i eksplicitte eller suggestive positioner eller aktiviteter, der er overdrevent suggestive eller 
seksuelt provokerende; (III) tilskynder til eller gengiver stofmisbrug eller brugen af andre ulovlige 
stoffer; (IV) helt efter John Deeres eget skøn anses for at være uacceptable baseret på indhold, der kan 
opfattes som værende krænkende, kontroversielt eller på anden vis stødende.  

Hvis tegninger/billeder indeholder forbudt og/eller uacceptabelt indhold, har John Deere ret til, helt 
efter eget skøn, at slette eller indberette de pågældende billeder.  

John Deere er også berettiget til at slette tegninger/billeder, der ikke overholder John Deeres 
sikkerhedsregler dvs. af maskiner, der betjenes af børn eller personer med manglende træning, kørsel 
af maskiner uden påbudt sikkerhedssele eller anden adfærd, som må forventes at resultere i ulykker 
eller personskader. 

Kun tegninger/billeder, der overholder disse regler, vil blive offentliggjort efter en gennemgang 
foretaget af John Deere. 

 

Ansvar 

Ansvar, der påhviler John Deere, deres juridiske repræsentanter, ansatte og stedfortrædende agenter 
som følge af eller i forbindelse med denne aktivitet, uanset det juridiske grundlag, er begrænset til 
forsæt eller grov forsømmelse. 

Ovenstående begrænsning af ansvar omfatter i særdeleshed skader, der opstår som følge af fejl, 
forsinkelser eller forstyrrelser af overførsler, i særdeleshed for adgangen til aktivitetens website, i 
tilfælde af funktionssvigt af det tekniske udstyr og serveren, ukorrekt indhold, tab eller sletning af data 
eller virusser. Ovenstående begrænsning af ansvar gælder ikke for skader, der opstår som følge af 
skade på liv, lemmer eller helbred eller overtrædelse af vigtige kontraktuelle forpligtelser (primære 
forpligtelser). 

Væsentlige kontraktuelle forpligtelser er dem, som kontrakten skal tildele til deltagere i henhold til 
dens betydningsindhold og formål, eller hvis opfyldelse overhovedet er nødvendig for at muliggøre 
opfyldelsen af kontrakten, og hvis overholdelse deltagere normalt kan stole på. I tilfælde af et mindre 
uagtsomt brud på væsentlige kontraktuelle forpligtelser vil John Deere kun være ansvarlig for skader, 



der kunne forventes på tidspunktet for kontraktens indgåelse og er typiske for denne slags kontrakter, 
medmindre erstatningskravet tager udgangspunkt i en skade på liv, lemmer eller helbred. 

 

Databeskyttelse 

Den ansvarlige for databehandling er John Deere. 

Ved at deltage i aktiviteten, vil personlige oplysninger (fornavn, efternavn, land, e-mailadresse, 
deltagerens køn) blive indsamlet, behandlet og anvendt inden for rammerne af denne aktivitet. Disse 
oplysninger indsamles, behandles og anvendes udelukkende med det formål at udføre aktiviteten og 
derfor også, for at John Deere kan opfylde kontrakten, i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i 
persondataforordningen (GDPR). 

Ved at overføre tegninger eller billeder med henblik på at deltage i aktiviteten, hvor deltageren og/eller 
andre personer kan genkendes, garanterer deltageren, at han eller hun har indhentet forudgående 
samtykke fra enhver indehaver af rettigheder som tredjepart. John Deere vil kun behandle disse 
personlige oplysninger med det formål at behandle og udføre aktiviteten. Databehandlingen har 
dermed til formål at opfylde kontrakten. 

Hvis deltageren ikke er fyldt 18 år, er det nødvendigt med forældrenes (eller anden juridisk 
repræsentants) tilladelse til at behandle de personlige oplysninger. 

Deltageren anerkender, at hans eller hendes navn (for- og efternavn) vil blive offentliggjort som en del 
af aktiviteten, såfremt vedkommende vinder.  

Oplysninger, der angives af deltageren, vil blive slettet øjeblikkeligt efter afslutningen af aktiviteten, 
medmindre deltageren har givet sit samtykke til yderligere behandling, eller hvis der er en juridisk 
forpligtelse til at gemme oplysningerne. I sidstnævnte tilfælde vil der ikke være adgang til 
oplysningerne for nogen anden behandling. Oplysninger vil kun blive videregivet til tredjeparter, hvis 
det er nødvendigt for at udføre aktiviteten (fx at sende præmien), medmindre deltageren har givet sit 
samtykke til yderligere behandling. 

Da aktiviteten er en del af den digitale nyhedsservice (Digital New Service), anerkender deltageren sit 

særskilte samtykke til behandling af sine personlige data med det formål at levere den digitale 

nyhedsservice (Digital New Service). Find yderligere oplysninger om behandling af personlige data for 

at gennemføre denne aktivitet samt om behandling af personlige data for at levere den digitale 

nyhedsservice (Digital New Service) her: http://www.deere.com/assets/pdfs/region-

2/legal/marketing-consent/marketing-consent_da_DK.pdf  

Diverse 

Hvis ovennævnte bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser for deltagelse skulle vise sig at 
være ugyldige eller indeholde et smuthul, forbliver de øvrige bestemmelser upåvirkede heraf. Ugyldige 
eller ufuldstændige bestemmelser bibeholdes med gyldigt indhold, som i videst muligt omfang 
afspejler betydningen af det ugyldige indhold. 

Det er ikke tilladt at anlægge sag ved en domstol. 

Aktiviteten samt vilkårene og betingelserne for deltagelse er underlagt lovgivningen i Tyskland. 

http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_da_DK.pdf
http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_da_DK.pdf

