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Tävlingsvillkor för Instagram  

Nedan finner du allmänna villkor och regler för Dragonskolans tävlingar på Instagram.  

1. Tävlingen organiseras av Dragonskolan och är inte på något sätt sponsrad, främjad, 

administrerad eller förknippad med Instagram.  

2. Tävlande måste vara elev på Dragonskolan och vara över 16 år. 

3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och 

tävlingsbidrag på Dragonskolans sociala medier. 

4. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot 

annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt. 

5. Din Instagramprofil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och du 

måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna. 

6. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer och anmäla bidrag som kan 

uppfattas kränkande, olagliga eller på annat sätt etiskt eller moraliskt stötande.   

7. Vinnare utses antingen genom utlottning eller av en jury utvald av Dragonskolan. 

Juryns beslut kan inte överklagas. Hur vinnaren väljs ut framgår i respektive tävling.  

8. Vinnaren presenteras på Instagram och vinnaren/vinnarna informeras om vinsten av 

oss. Vinnaren hämtar priset i servicecenter på Dragonskolan. Om inte vinnaren har 

hämtat ut vinsten efter tre veckor från offentliggörandet av vinnaren har 

Dragonskolan rätt att utse en ny vinnare.  

9. Genom att delta i tävlingen godkänner du Dragonskolans tävlingsregler och villkor 

samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen. 

10. Är du under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta i tävlingen 

Personlig information  

Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages på Dragonskolans 

sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan också komma att presenteras i kanalerna då vinnaren 

tillkännages. 

Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att 

spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare. Dragonskolan 

kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar 

i Dragonskolans tävlingar på Instagram. Vi kommer inte använda dina uppgifter för insamling, 

registrering, bearbetning, lagring, eller spridning av dina personuppgifter.  

Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller vill ha mer information kring 

behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen: 

Info.dragonskolan@umea.se  
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Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska 

felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos t.ex. 

Instagram.  

Alla Dragonskolans tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning. 

 

 

 

 

 


