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Fototävlingen Biggest Fan 2023 

Allmänna villkor 

 

The Biggest Fan 2023 Photo Contest" (hädanefter kallad "Aktiviteten "är en del av John Deere Digital 
News Service och anordnas av John Deere Walldorf GmbH & KG Impexstrasse 3 69190 Walldorf, 
Tyskland (nedan kallad "John Deere" ). 

 

Syfte med kampanjen 

Syftet med denna aktivitet är, att ladda upp fotografier av kunder och fans. Fotografiet skulle visa 
deltagaren som John Deere Biggest Fan. 

 

Kampanjens varaktighet 

Aktiviteten startar den 1 februari 2023 och slutar 31 mars 2023. Under denna period kan alla besökare 
på John Deere-webbplatsen rösta på sin favoritfotoberättelse. Bildberättelsen med flest likes i slutet 
av denna kampanj vinner. Aktivitetsvinnaren tillkännages senast den 30 april 2023. Om vinnaren inte 
tillkännager meddelandet med ett e-postmeddelande till John Deere inom 21 dagar efter 
meddelandet, kommer priset att förverkas och en alternativ vinnare kommer att utses. Om 
meddelandet inte kan delges, är John Deere inte förpliktigad att göra ytterligare efterforskningar. 

John Deere förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta John Deere-aktiviteten av övertygande skäl, 
särskilt när det inte längre kan garanteras att aktiviteten utförs korrekt av tekniska eller juridiska skäl. 
Sådana skäl inkluderar tekniska problem (hårdvaru- och/eller programvarufel, virus i datorsystemet, 
manipulation etc.), ändrade användarvillkor eller andra beslut. Deltagare kan inte hävda några anspråk 
i händelse av förtida uppsägning av ovanstående skäl. Utöver det föregående meddelar John Deere 
deltagarna att aktivitetens tillgänglighet och funktion inte kan garanteras. 

 

Deltagande 

Ta en bild av dig själv som John Deere största fan.om du vill delta i kampanjen. Ladda upp den till 
tävlingens fotogalleri. Deltagare måste tillhandahålla nödvändig information om sig själva (förnamn, 
efternamn, kön, land, e-postadress) och acceptera dessa deltagandevillkor. 

Deltagande i aktiviteten är helt frivillig. Deltagandet är kostnadsfritt förutom överföringskostnader för 
mobiltelefon eller internet som deltagaren ådrar sig.  

För tydlighetens skull anges härmed uttryckligen att deltagande i Aktiviteten inte är villkorat av eller 
på något sätt relaterat till köp av några varor eller tjänster. 

Priser 
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 1 till hundra Pris: Kupong för John Deere Online Shop: 100 € 

Deltagarna ansvarar för att de kontaktuppgifter de har lämnat är korrekta. Personuppgifterna ska 
därför anges korrekt och fullständigt vid registrering. 

Behörighet att delta; Uteslutning 

Fysiska personer som är 14 år och äldre har rätt att delta i aktiviteten, om inte deltagande uttryckligen 
är uteslutet. Till personer under 14 år kommer inga vinster att utges. Om deltagaren är under arton år 
[21 år i Storbritannien] eller på annat sätt saknar rättskapacitet, kommer de att behöva tillstånd från 
föräldrar (eller annan laglig vårdnadshavare) för att delta i aktiviteten. Varje deltagare kan endst en 
gång delta i aktiviteten. Deltagande via automatiserade massdeltagandeprocesser hos tredje part är 
inte tillåtet. 

Anställda hos Deere & Company, inklusive alla förenade bolag och dotterbolag i den mening som avses 
i paragraf 15 och följande. i den tyska aktiebolagslagen, liksom deras direkta släktingar, anställda vid 
byrån och alla personer som är involverade i utformningen och genomförandet av verksamheten är 
uteslutna från deltagande. 

John Deere har rätt att utesluta individer från deltagande om det finns legitima skäl för att göra det, 
såsom brott mot eller bristande efterlevnad av dessa Allmänna Villkor, (försök till) manipulation etc., 
och förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder I detta fall. Om det finns legitima skäl för 
uteslutning kan utmärkelser/priser också återkallas eller återkrävas senare. Deltagare som är uteslutna 
av berättigade skäl har inga anspråk gentemot John Deere. 

 

Beviljande och överlåtelse av rättigheter; Förbjudet och otillåtet innehåll 

Genom att ladda upp ritningar/bilder tagna i samband med aktiviteten , https://contest.deere.com 
förklarar deltagarna att de är informerade och samtycker till att John Deere får skriva ut och använda 
alla ritningar/foton i sina publikationer och använda dem för andra ändamål.  

Varje deltagare bekräftar att denne är ensam ägare till den uppaddad ritning eller foto. Detta innebär 
att teckningen/fotot i fråga har tagits personligen av deltagaren och oberoende av tredje mans 
rättigheter. Deltagaren bekräftar sitt oåterkalleliga samtycke till vidare användning, dvs till publicering 
och distribution av ritningarna/foton av John Deere i enlighet med gällande upphovsrättslagar. 

Med avseende på tillämpliga upphovsrättslagar ger deltagaren som laddar upp filerna, om denne 
vinner, John Deere och dess partner en oåterkallelig och icke-exklusiv, underlicenserbar rätt att 
använda respektive ritningar/foton för marknadsförings- och reklamändamål, utan begränsningar i vad 
gäller tid, geografi och innehållsaspekter. Detta innefattar rätten att kopiera, distribuera, visa, göra 
allmänt tillgänglig, redigera och ändra respektive ritningar/foton i alla medier – till exempel i 
elektronisk eller tryckt form. Detta inkluderar onlinepublikationer om de olika 
kommunikationskanalerna som används av John Deere, såväl som tryckta publikationer, inklusive 
broschyrer, flygblad, banderoller, affischer och kalendrar. 

Tillhandahållande och överlåtelse av rättigheter belönas med de olika priser som anges i dessa 
allmänna villkor. 

Om den uppladdade ritningen eller bilden visar andra igenkännbara personer, garanterar deltagaren 
uttryckligen att de har erhållit lämpligt skriftligt medgivande från alla andra personer som kommer 
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ifråga. Dessa medgivanden ska göras tillgängliga för John Deere på begäran. Deltagaren är ansvarig om 
detta samtycke inte inhämtats och rörande eventuella anspråk som uppstår därav. 

John Deere garanterar att ritningarna/bilderna som laddats upp av icke-vinnare omedelbart kommer 
att raderas och inte kommer att används av John Deere för något annat ändamål efter det att 
kampanjen har avslutats. 

Ritningarna/bilderna får inte visa något förbjudet eller otillåtet innehåll. För tydlighetens skull betyder 
"förbjudet och förbjudet innehåll" teckningar/fotografier (i) som diskriminerar någon baserat på 
personliga egenskaper som ras, hudfärg, nationellt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, 
könsidentitet, civilstånd , funktionshinder, medicinskt eller utgör eller främjar genetisk sjukdom, etc.; 
(ii) skildring av nakenhet eller avbildningar av personer i explicita eller suggestiva poser eller som ägnar 
sig åt suggestiva eller sexuellt provocerande handlingar; (iii) skildrar eller glorifierar användningen av 
droger eller andra olagliga substanser; (iv) som John Deere, efter eget och absolut gottfinnande, anser 
vara stötande för att vara obscent, kontroversiell eller på annat sätt stötande. 

John Deere har rätt att, efter eget gottfinnande, radera och rapportera ritningar/foton som visar 
förbjudet och/eller stötande innehåll.  

John Deere har rätt att radera eventuella ritningar/foton som inte överensstämmer med John Deeres 
säkerhetsföreskrifter, t.ex. B. Maskiner som manövreras av barn eller otränade personer, som 
manövrerar maskinen utan det nödvändiga säkerhetsbältet, eller något annat beteende som kan 
resultera i en olycka eller skada. 

Endast ritningar/foton som överensstämmer med dessa regler kommer att publiceras efter verifiering 
av John Deere. 

 

Ansvar 

Ansvaret för John Deere och dess juridiska företrädare, anställda och ställföreträdare som uppstår ur 
eller i samband med aktiviteten – oavsett laglig grund – är begränsat till uppsåt eller grov vårdslöshet. 

Ansvarsbegränsningen som nämnts ovan gäller i synnerhet skador som orsakats av fel, förseningar 
eller avbrott i överföringen, särskilt när det gäller tillgängligheten till webbplatsen för aktiviteten, 
funktionsfel i den tekniska utrustningen och servern, felaktigt innehåll, förlust eller radering av data 
eller om virus uppstår. Ansvarsbegränsningen som nämnts ovan gäller inte skada som uppstår till följd 
av skada på liv, lem eller hälsa eller pga brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser). 

Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser som avtalet måste ge deltagaren i enlighet med dess 
innebörd och syfte, eller vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och 
som deltagaren regelbundet kan lita på. Vid något oaktsamt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är 
John Deere endast ansvarig för skada som var förutsägbar vid tidpunkten för avtalets ingående och 
som är typisk för kontrakt av denna typ, såvida inte skadeståndsanspråk grundar sig på skada på liv. , 
lem eller hälsa. 

 

Dataskydd 
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John Deere är ansvarig för databehandlingen. 

Genom att delta i aktiviteten kommer personuppgifter (förnamn, efternamn, land, e-postadress, kön) 
på deltagarna att samlas in, bearbetas och användas tillsammans med de uppladdade bilderna som en 
del av aktiviteten. Dessa uppgifter samlas in, bearbetas och används uteslutande i syfte att utföra 
denna aktivitet och därmed uppfylla avtalet av John Deere i enlighet med artikel 6 (1) lit b) General 
Data Protection Regulation (GDPR). 

Genom att ladda upp ritningar eller fotografier i syfte att delta i aktiviteten, där deltagaren och/eller 
andra personer kan identifieras, garanterar deltagaren att de har erhållit förhandsgodkännande från 
eventuella externa rättighetsinnehavare. John Deere kommer endast att behandla dessa 
personuppgifter i syfte att behandla och utföra aktiviteten. Följaktligen tjänar databehandlingen till att 
fullgöra avtalet. 

Om deltagaren ännu inte har fyllt sexton år måste föräldrarna (eller andra juridiska ombud) samtycka 
till behandlingen av deras personuppgifter. 

Deltagaren samtycker till att om de vinner kommer deras namn [förnamn och efternamn] att 
publiceras som en del av aktiviteten.  

Uppgifterna som lämnats av deltagaren kommer att raderas omedelbart efter avslutad aktivitet, om 
deltagaren inte har samtyckt till vidare behandling eller om det finns en laglig skyldighet att behålla 
dessa uppgifter. I det senare fallet kommer uppgifterna att spärras för all annan behandling. Om 
deltagaren inte har samtyckt till vidare behandling kommer uppgifterna endast att vidarebefordras till 
tredje man om detta är nödvändigt för att genomföra aktiviteten (t.ex. för att skicka priset). 

Eftersom denna aktivitet är en del av den digitala nyhetstjänsten ger deltagaren sitt separata samtycke 
till behandlingen av sina personuppgifter i syfte att tillhandahålla den digitala nyhetstjänsten. Mer 
information om behandling av personuppgifter i syfte att utföra denna aktivitet samt behandling av 
personuppgifter i syfte att tillhandahålla den digitala nyhetstjänsten finns här: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-
consent_sv_SE.pdf   

Diverse 

Om ovanstående bestämmelser i dessa allmänna villkor för deltagande är ogiltiga eller ofullständiga, 
ska den rättsliga giltigheten av de återstående bestämmelserna förbli opåverkade. De ogiltiga eller 
ofullständiga bestämmelserna kommer att ersättas av de vars innehåll närmast matchar syftet med 
det ogiltiga innehållet. 

Den juridiska processen är utesluten. 

Aktiviteten och de allmänna villkoren för deltagande lyder under tysk lag. 


