
Colgate® SENSITIVE INSTANT RELIEF tandkräm tandhygienistkampanj 
Villkor
1. Colgate-Palmolive AB Svärdvägen 23, Box 560, S-182 15 Danderyd, Sverige. 

Hur man går in

2.  Tävlingen pågår från 20 september till 29 oktober 2021.

3.  Tävlingen är öppen för tandhygienister som är bosatta i Sverige och har lagt upp ett foto med Colgate® SENSITIVE 
INSTANT RELIEF tandkräm på kliniken med #ColgateComfortZone på Facebook, Twitter eller Instagram. Anställda 
på Colgate-Palmolive, dess dotterbolag och någon av de byråer eller företag som är associerade med denna 
kampanj inklusive deras närmaste familjerär inte berättigade till priser.

4.  För att delta i tävlingen måste deltagarna lägga upp ett foto på antingen Twitter, Instagram eller Facebook där 
de visar en tub Colgate® SENSITIVE INSTANT RELIEF tandkräm och använder hashtaggen #ColgateComfortZone 
senast kl. 17.00 den 29 oktober 2021. För att kvalificera sig måste deltagare lägga upp fotot på en offentlig sida 
/ grupp eller privat sida/grupp med minst 50 medlemmar. Det är deltagarens ansvar att få rätt samtycke till att 
publicera alla bilder som inkluderar en patient som kan identifieras i inlämningen.

5.    Högst tre vinnare kommer att väljas ut via ett slumpmässigt dragning av Colgate-Palmolive varje fredag kl. 12.00 
från 23 september till 21 oktober 2021 och max 5 slutliga vinnare väljs fredag 29 oktober 2021.

6.  Vinnarna kommer att meddelas av en Colgate-Palmolive-representant via e-post inom 14 arbetsdagar från dagen 
för urval. Vinnare måste svara på Colgate-Palmolive inom 14 dagar för att hämta sitt pris, annars riskerar denne att 
förlora priset. Om ingen gör anspråk vid en dragning av vinnare dras en ny. Om den andra vinnaren inte höra av sig 
inom den föreskrivna tiden blir priset ogiltigt. Om Colgate-Palmolive inte kan kontakta vinnaren eller om vinnaren 
inte kan acceptera priset förbehåller sig Colgate-Palmolive rätten att tilldela priset till en alternativ vinnare som 
dras i enlighet med dessa villkor.

7. Vinsten/priset för denna Colgate® SENSITIVE INSTANT RELIEF tandkräm tandhygienistkampanj är följande:
 -  1 av 20 presentkort på Apoteket värt 200 kr.

8.  Deltagare samtycker till att arrangören använder deltagarens namn och e-post. Denna information kommer 
att användas för att kontakta vinnare och leverera priset och läggas till i framtida kommunikation från 
Colgate-Palmolive. Om du inte önskar få ytterligare kommunikation från Colgate-Palmolive, vänligen avsluta 
prenumerationen här <https://www.colgatetalks.com/newsletter/unsubscribe/>

9. Priser kan inte växlas in till pengar.

10.  Colgate-Palmolive förbehåller sig rätten att ersätta ett pris till ett av lika eller större värde om det utsedda priset är 
otillgängligt av någon anledning.

11.  I händelse av en tvist är beslutet från Colgate-Palmolive slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att ingås.

12.  Colgate-Palmolive har rätt att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att reglerna följs eller om vi 
misstänker att någon aktivitet som inte bedöms ligga inom ramen för tävlingen har ägt rum.

13.  Colgate-Palmolive förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller försena tävlingen utan föregående meddelande.

14.  Colgate-Palmolive respekterar din integritet i enlighet med lagarna som skyddar personuppgifter inklusive 
utan begränsning av EU: s dataskyddsförordning och dataskyddslagen 2018. Om du lämnar personuppgifter 
till Colgate-Palmolive i samband med denna tävling kommer Colgate-Palmolive endast att bearbeta dem i 
samband med tävlingen, i dokumentationssyfte och i samband med de aktiviteter som rör den. Om deltagare 
väljer alternativet “Acceptera för marknadsföringsändamål” kommer dessa uppgifter att lagras konfidentiellt och 
kommer inte delas ut till externa parter eller användas för något annat än marknadsföringsrelaterad aktivitet. 
Colgate-Palmolive och dess globala dotterbolag kan använda och avslöja dina personuppgifter för dessa 
överenskomna ändamål. Bortsett från det som anges ovan kommer dina uppgifter att vara konfidentiella. Vår 
integritetspolicy finns på: https://www.colgatepalmolive.se/legal-privacy-policy.

15.  Deltagare anses vara bundna av och har accepterat dessa villkor.

16. Tävling som omfattas av Svenska lagar och jurisdiktion.


