
Konkurrencevilkår

Konkurrencen
EnterCard Danmark står bag LO Plus Guldkort konkurrencen ’Er der bingo på din bon?’, som kører i perioden 
14.02.19 - 30.04.19.

Konkurrencen er kun for eksisterende LO Plus Guldkortkunder, som har et aktivt og åbent kort. Man skal være 
over 18 år for at deltage. Medarbejdere eller familiemedlemmer af EnterCard-ansatte kan ikke deltage.

Deltagelse i konkurrencen forudsætter, at bonen kan scannes, og at den har påtrykt kortnummer i dette format: 
XXX XXXX XXXX 1234. Hvis bonen fx er for gammel, er i dårlig printkvalitet eller ikke har det korrekte 
kortnummer, kan den ikke scannes.

Præmier
Der udloddes præmier hver dag – fx franske hotdogs, croissanter, valgfri drikke (kaffe, kakao, te, slush ice eller 
shake) og halvliters sodavand. Derudover udloddes hver dag to biografgavekort inkl. to menuer med popcorn 
og en sodavand. I alt er der 700 præmier på højkant til en samlet værdi af 27.500 kr. 
Én gang om måneden udloddes et gavekort på 2.500 kr. til sendentanke.dk.

Dagspræmier udloddes vilkårligt og ved instant win. Månedsvinderne findes ved vilkårlig lodtrækning mellem 
alle indscannede boner – jo flere boner, jo større sandsynlighed for at vinde.

Så snart præmiemailen er sendt til den enkelte vinder, er EnterCard og LO Plus Guldkort ikke ansvarlige for 
præmier, der involverer tredjepart – f.eks. varer eller ydelser, der skal afhentes i en fysisk butik eller webshop.

Gavekort, vouchere el.lign. kan ikke erstattes, såfremt vinderen mister dem. Præmier kan ikke refunderes eller 
ombyttes til kontanter og skal bruges/indløses i henhold til de vilkår, der er beskrevet ved den enkelte præmie 
(gyldighed, indløsning osv.).

Tilmelding/Dine oplysninger
For at kunne gennemføre din deltagelse i konkurrencen vil EnterCard Danmark behandle oplysninger med dit 
navn, e-mail og mobilnummer.

Ved tilmelding giver du os lov til at skrive til dig på e-mail og sms med information udelukkende om 
’Er der bingo på din bon?’-aktiviteten. Vinder du enten en dagspræmie eller en månedspræmie, får du en mail 
med nærmere anvisninger omkring din præmie. Du kan kun deltage, hvis du afgiver din e-mailadresse.

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1 litra b, da behandling af navn og e-mail er nødvendig for 
opfyldelse af aftalen om din deltagelse i konkurrencen og for at kunne kontakte vinderen.

I forbindelse med udførelsen af konkurrencen videregiver vi oplysninger med dit navn og e-mail til 
samarbejdspartnere som udfører tjenester/services i forbindelse med præmiehåndteringen.

EnterCard Danmarks håndtering af personoplysninger sker i øvrigt i overensstemmelse med EnterCards 
datapolitik, som du kan finde her.

EnterCard tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at konkurrencen ikke indeholder virus eller lignende, 
men kan imidlertid ikke garantere, at konkurrencen er fri for sådanne skadelige programmer.

EnterCard kan endvidere heller ikke garantere, at konkurrencen er fuldstændigt beskyttet mod hacking 
eller lignende.


