
 

Fototävling, tröskförarutmaning 2021 

ALLMÄNNA VILLKOR 

 

”Fototävling, tröskförarutmaning 2021” (hädanefter ”Aktiviteten”) är en del av John Deeres digitala 

nyhetstjänst (John Deere Digital News Service) och anordnas av John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, 

Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germany (hädanefter ”John Deere”). 

 

Kampanjens syfte 

Aktiviteten går ut på att deltagare laddar upp fotografier och sina berättelser från fältet under skörden 

med sina John Deere tröskor. 

 

Kampanjens varaktighet 

Aktiviteten startar den 1 juli 2021 och avslutas den 30 september 2021. Under denna tid kan besökare 

på John Deeres webbsajt gilla den fotoberättelse de tycker bäst om. Fotoberättelsen som gillats flest 

gånger vid slutet av Aktiviteten vinner. Vinnarna av Aktiviteten tillkännages den 15 oktober 2021. Om 

vinnaren inte kontaktar John Deere via e-post inom 21 dagar efter tillkännagivandet, förlorar vinnaren 

rätten till priset, som då går till en annan deltagare. I händelse av att ett meddelande inte kan levereras 

är John Deere inte skyldig att göra ytterligare förfrågningar. 

John Deere förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta John Deere Aktiviteten av goda skäl, särskilt 

om korrekt genomförande av Aktiviteten inte längre kan garanteras av tekniska eller juridiska skäl. 

Sådana skäl kan omfatta tekniska problem (fel i hårdvara och/eller programvara, virus i datorsystemet, 

manipulation etc.), ändringar i användarvillkoren eller andra beslut. Deltagarna äger ingen rätt att 

framställa några som helst anspråk i händelse av att Aktiviteten avbryts i förtid baserat på de tidigare 

nämnda skälen. Utöver ovanstående gör John Deere härmed deltagarna medvetna om att Aktivitetens 

tillgänglighet och funktion inte kan garanteras. 

 

Deltagande 

För att delta i Aktiviteten tar deltagare ett foto av sig själva och sin John Deere tröska i arbete. Bilden 

laddas upp till tävlingens fotogalleri tillsammans med en kort berättelse om vad som händer på fältet. 

Deltagarna måste förse oss med de uppgifter som efterfrågas (förnamn, efternamn, kön, land och e-

postadress) och acceptera dessa Allmänna villkor. 

Deltagande i Aktiviteten är helt frivilligt och kostnadsfritt, frånsett deltagares egna kostnader för 

mobil- eller internettrafik.  

För tydlighetens skull meddelas uttryckligen att deltagande i Aktiviteten inte på något vis är kopplat 

till köp av varor eller tjänster. 



Priser 

• 1:a till 3:e pris: VIP-resa till John Deere fabrikerna i Zweibrücken, Mannheim och Bruchsal, 

Tyskland. 3 dagars resa för två personer till Tyskland inklusive flygresa (om sådan erfordras), 

uppehälle och färd mellan anläggningarna. Personlig rundtur i våra anläggningar i 

Zweibrücken, Mannheim och Bruchsal.  

• 4:e pris: Voucher till John Deeres onlinebutik: 250 € 

• 5:e pris: Voucher till John Deeres onlinebutik: 150 € 

• 6:e pris: Voucher till John Deeres onlinebutik: 100 € 

• 7:e till 16:e pris: en voucher per vinnare till John Deeres onlinebutik: 50 €  

 

Vinnarna kommer att underrättas av den lokala representanten för John Deere i mitten av oktober 2021/ 

senast 4 veckor efter att Aktiviteten avslutats. 

Deltagarna ansvarar själva för att lämnade kontaktuppgifter är korrekta. Därför måste 

personuppgifterna anges korrekt och fullständigt under registreringen. 

Behörighet; Uteslutning 

Alla fysiska personer som är minst 14 år gamla har rätt att delta i Aktiviteten, såvida inte deltagandet 

uttryckligen utesluts. Ingen vinst kommer att tilldelas personer under 14 års ålder. Om deltagaren inte 

har fyllt 18 år [21 år i Storbritannien] eller av någon annan anledning inte kan anses fullständigt behörig, 

krävs föräldrarnas (eller annat juridiskt ombuds) tillstånd för att delta i Aktiviteten. Varje person får bara 

anmäla sig till Aktiviteten en gång. Deltagande via automatiserade massanmälningsförfaranden från 

tredje part är inte tillåtet. 

Anställda hos Deere & Company inklusive alla anslutna företag och dotterbolag i den mening som avses 

i 15 § ff. AktG [tysk företagslagstiftning] och deras släktingar, agenturens anställda och alla personer 

som är inblandade i skapandet och administrationen av Aktiviteten äger ej rätt att delta. 

John Deere har rätt att utesluta enskilda personer från att delta av goda skäl, t.ex. varje överträdelse 

av eller avvikelse från dessa villkor, (försök till) manipulation osv. och förbehåller sig rätten att vidta 

rättsliga åtgärder. Om kraven för uteslutning är uppfyllda, kan utmärkelser/priser också nekas eller 

återkrävas i efterhand. I händelse av uteslutning baserad på goda skäl äger den uteslutna deltagaren 

ingen rätt att driva anspråk mot John Deere. 

 

Tillhandahållande och överlåtelse av rättigheter; otillåtet och ej godtagbart innehåll 

Genom att ladda upp teckningar/fotografier på www.deere.se som en del av Aktiviteten godkänner du 

och bekräftar att John Deere har rätt att använda alla teckningar/fotografier inklusive, men inte 

begränsat till, användning i trycksaker från John Deere.  

Varje deltagare bekräftar att den är ensam och juridiskt berättigad upphovsrättsinnehavare av den 

uppladdade teckningen/fotografiet, vilket innebär att respektive teckning/fotografi är oberoende 

framställt av den person som utför uppladdningen och fri från eventuell tredje parts rättigheter. 

Deltagaren bekräftar sitt oåterkalleliga samtycke till användningen, dvs. publicering och spridning av 

teckningar/fotografier i överensstämmelse med tillämplig upphovsrättslag av John Deere. 



När det gäller tillämpliga upphovsrättslagar, ger den uppladdande parten oåterkalleliga, icke-exklusiva, 

underlicensierbara rättigheter till John Deere med dotterbolag att använda respektive bilder för 

marknadsföringsändamål utan begränsningar i tid, geografi och innehåll i händelse av att bli tilldelad 

ett pris. Detta omfattar rätten att kopiera, sprida, visa, offentliggöra, redigera och modifiera respektive 

teckning/fotografi i vilket medium som helst, dvs. i elektronisk eller tryckt form. Detta gäller såväl 

publicering online i de olika kommunikationskanaler John Deere använder, som i trycksaker som 

broschyrer, flygblad, banners, affischer och kalendrar. 

Tillhandahållande och överlåtelse av rättigheter görs i utbyte mot de olika priser som anges i dessa 

Allmänna villkor. 

Om den uppladdade teckningen/fotografiet visar andra identifierbara personer, garanterar deltagaren 

uttryckligt att man har inhämtat ett skriftligt samtycke från de framträdande personerna, som på 

begäran från John Deere ska tillhandahållas. Deltagaren hålls ansvarig om sådant samtycke inte 

inhämtas, och för eventuella anspråk som följd härav. 

John Deere garanterar att bilderna som laddas upp av deltagare som inte vinner omedelbart efter 

kampanjens slut kommer att raderas och inte användas av John Deere i något annat syfte. 

Teckningarna/fotografierna får inte visa något otillåtet eller ej godtagbart innehåll. För tydlighetens 

skull innebär ”otillåtet och ej godtagbart innehåll” bilder (i) som skildrar eller uppmuntrar till 

diskriminering av människor baserat på personliga egenskaper som ras, etnicitet, hudfärg, nationellt 

ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, civilstånd, funktionsnedsättning, 

medicinskt eller genetiskt tillstånd osv., (ii) som visar nakenhet, skildringar av människor i ställningar 

som anspelar på sex eller aktiviteter som kan anses oanständiga eller sexuellt utmanande, (iii) som 

uppmuntrar till eller skildrar användning av droger eller andra illegala substanser, (iv) som John Deere 

av andra skäl efter eget gottfinnande bedömer vara oacceptabla på grund av kränkande, 

kontroversiellt eller på annat sätt stötande innehåll.  

I händelse av att bilder visar otillåtet och/eller ej godtagbart innehåll har John Deere rätt att efter eget 

gottfinnande radera och rapportera dessa teckningar/bilder.  

John Deere har även full befogenhet att radera bilder som inte överensstämmer med John Deeres 

säkerhetsregler, dvs. maskiner som körs av barn eller personer utan utbildning, maskiner som körs 

utan det obligatoriska säkerhetsbältet eller annat agerande som riskerar att leda till olyckor eller 

personskador. 

Enbart bilder som följer dessa regler kommer att publiceras efter en granskning utförd av John Deere. 

 

Ansvar 

Ansvaret för John Deere, dess juridiska representanter, anställda och ställföreträdare som härrörande 

från eller i samband med Aktiviteten, oavsett rättslig grund, är begränsad till uppsåt eller grov 

vårdslöshet. 

Ovanstående ansvarsbegränsning gäller särskilt skador orsakade av fel, förseningar eller avbrott 

i överföringen, särskilt tillgängligheten på Aktivitetssidan, i händelse av funktionsfel på den tekniska 

utrustningen och servern, felaktigt innehåll, förlust eller radering av data, eller virus. 



Ansvarsbegränsningen som nämns ovan gäller inte skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa 

eller till följd av brott mot väsentliga avtalsenliga förpliktelser (avtalsförpliktelser). 

Väsentliga avtalsenliga förpliktelser är sådana som kontraktet måste bevilja deltagaren enligt dess 

mening och syfte, eller vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet 

överhuvudtaget och på vars efterlevnad deltagaren regelbundet kan förlita sig. I händelse av en 

lindrigare försumlig överträdelse av väsentliga avtalsenliga förpliktelser är John Deere endast ansvarigt 

för skador som var förutsägbara vid tidpunkten då avtalet ingicks och är typiska för denna typ av 

kontrakt, såvida inte skadeståndskraven är baserade på skada på liv, kropp eller hälsa. 

 

Dataskydd 

Ansvarig för databehandling är John Deere. 

Vid deltagande i Aktiviteten samlas personuppgifter från deltagarna in (för- och efternamn, land, e-

postadress, kön) och behandlas och används inom ramen för Aktiviteten. Dessa uppgifter samlas in, 

behandlas och används uteslutande i syfte att John Deere ska kunna genomföra Aktiviteten, och 

därmed uppfylla kontraktet. Den rättsliga grunden för databehandlingen utgörs av artikel 6.1(b) i 

dataskyddsförordningen (GDPR). 

Beträffande teckningar eller bilder som skapas under Aktiviteten, och där deltagaren och/eller andra 

personer är identifierbara, garanterar deltagaren att samtycke har erhållits från eventuella tredjeparts 

rättighetsinnehavare. John Deeres behandling av dessa personuppgifter görs endast i syfte att 

genomföra Aktiviteten, d.v.s. att uppfylla kontraktet. 

Om deltagaren inte har fyllt 16 år krävs föräldrarnas (eller annat juridiskt ombuds) tillstånd för 

behandling av personuppgifter. 

Deltagaren är införstådd med att dennes namn, i händelse av vinst, kommer att publiceras som en del 

av Aktiviteten [förnamn och efternamn].  

Uppgifterna från deltagaren kommer att raderas omedelbart efter Aktivitetens slut, såvida inte denne 

har gett sitt samtycke till vidare behandling eller om det finns en rättslig skyldighet att bevara 

uppgifterna. I det senare fallet kommer informationen att begränsas för all annan behandling. 

Uppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part om detta är nödvändigt för 

genomförandet av Aktiviteten (t.ex. för administration av pris) om inte deltagaren har gett sitt 

samtycke för ytterligare behandling. 

Eftersom denna Aktivitet är en del av den digitala nyhetstjänsten (Digital News Service), ger deltagaren 

sitt separata samtycke till behandling av sina personuppgifter i syfte att tillhandahålla den digitala 

nyhetstjänsten (Digital News Service). För ytterligare information om behandling av personuppgifter 

för att utföra denna Aktivitet samt om behandling av personuppgifter för att tillhandahålla den digitala 

nyhetstjänsten (Digital News Service), se: https://www.deere.com/assets/pdfs/region-

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

  



Övrigt 

Skulle något av ovanstående villkor för deltagande visa sig vara ogiltigt eller innehålla ett kryphål, ska 

detta inte anses påverka giltigheten av övriga villkor. Ogiltiga eller ofullständiga villkor bibehålls 

tillsammans med det giltiga innehållet, och ska anses motsvara, så långt möjligt, den avsedda 

betydelsen av det ogiltiga innehållet. 

Rättslig prövning medges ej. 

Aktiviteten och villkoren för deltagande regleras av tysk lagstiftning. 


