
1. Konkurransens arrangør er HTS BeSafe AS, med registrert kontoradresse Sundvollhovet, 3535 Krøderen, Norge.  
Kundeservice: Tlf. 32 15 08 00 E-post: marked@hts.no.

2. Konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte (og deres familie) i HTS-gruppen, eller andre som på noen måte er 
tilknyttet konkurransen eller hjelper til med å arrangere konkurransen.

3. Deltaker(e) må være 18 år eller mer. Identitetsbevis og alder kan bli avkrevet.

4. Bruk av fiktivt navn eller adresse vil resultere i diskvalifikasjon.

5. Alle deltakelser må gjøres direkte av personen som deltar i konkurransen.

6. Deltakelser online ved hjelp av metoder generert av et script, en makro eller ved bruk av automatiserte tjenester og funksjoner vil bli 
underkjent.

7. Det er ingen deltakeravgift, og ingen krav om kjøp for å delta i denne konkurransen.

8. Lenke for å delta i konkurransen, og detaljer om hvordan man kan delta, er via http://www.besafe.no/nyhet-izi-modular-rf/ 

9. Konkurransen åpnes for deltakelse 15. november 2018. Før denne datoen tillates ingen deltakelse i konkurransen.

10. Konkurransen avsluttes 30. november 2018 kl. 23.00. Etter dette tidspunktet tillates ingen deltakelse i konkurransen.

11. Arrangøren tar ikke noe ansvar for deltakelser som forsvinner, blir forsinket eller ødelagt, eller for datafeil i overføringen.

12. Reglene for konkurransen, og premien til vinnerne, defineres her: http://www.besafe.no/nyhet-izi-modular-rf/ 

13. Konkurransens arrangør reserverer seg retten til å kansellere eller endre konkurransen og disse vilkårene og betingelsene uten 
varsel i tilfelle krig, sivil eller militær uro, katastrofer eller andre aktuelle eller antatte brudd på lover og regler, eller andre hendelser 
utenfor konkurransearrangørens kontroll. Alle endringer av konkurransen blir meddelt deltakerne så snart som mulig, av arrangør.

14. Arrangøren er ikke ansvarlig for uriktige premiedetaljer gitt til noen deltakere fra en tredjepart tilknyttet denne konkurransen.

15. Det gis ingen pengebeløp som alternativ til premien. Premien kan ikke overdras til andre. Premiene er avhengig av tilgjengelighet, og 
vi reserverer oss retten til å bytte ut premiene med en annen med tilsvarende verdi uten å meddele dette.

16. Vinnerne blir trukket av en uavhengig dommer eller et panel av dommere utnevnt av arrangøren.

17. Vinneren blir kontaktet via epost innen 7 dager etter konkurransens sluttdato. Arrangør gjør rimelige anstrengelser for å kontakte 
vinneren. Dersom vinneren ikke kan bli kontaktet eller ikke krever premien innen 14 dager etter å ha fått beskjed, reserverer vi oss 
retten til å trekke premien tilbake fra vinneren og å velge ut en erstatnings-vinner.

18. Arrangøren vil kontakte vinneren om når og hvordan premien blir levert. Potensielle ekstrakostnader som oppstår som følge av 
vinnerens utilgjengelighet for å motta premien dekkes ikke av arrangøren.

19. Arrangørens avgjørelser i alle elementer rundt konkurransen er endelige, og vi inngår ingen korrespondanse rundt dette.

20. Deltakelse i konkurransen anses som en aksept av disse vilkår og betingelser.

21. Konkurransen og disse vilkår og betingelser blir håndhevet av norsk lov, og alle disputter blir håndtert via norsk rettsvesen.

22. Vinneren godtar at hans/hennes navn kan brukes i et hvilket som helst publisert materiell. Alle personlige data relatert til vinneren 
eller andre konkurransedeltakere blir kun brukt i tråd med norsk personvernlovgivning og blir ikke delt med en tredjepart uten 
deltakerens forhåndsgodkjenning.

23. Denne konkurransen er ikke på noen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med, Facebook, Twitter eller andre 
sosiale nettverk. Du deler din informasjon med HTS BeSafe AS, og ikke til andre tredjeparter.

24. Dersom det forekommer ulikheter mellom disse standardbetingelser og -vilkår og konkurransemateriellet (eller andre betingelser og 
vilkår som gis/blir referert til ved deltakelse), er det detaljene i promoteringsmateriellet/konkurransemateriellet (eller andre betingelser 
og vilkår som blir gitt/henvist til når man deltar) som råder.

25. Rett til bekreftelse: Du har etter europeisk lov rett til å motta en bekreftelse fra kontrolleren (HTS Gruppen) på at personlige data 
som angår deg blir eller ikke blir prosessert. Om du ønsker å få en slik bekreftelse, kan du til enhver tid kontakte HTS Gruppen via 
kontaktinformasjonen gitt i bedriftsinformasjonen.

26. Rett til innsyn: Du har etter europeisk lovgivning rett til å uten kostnad få fra kontrolleren (HTS Gruppen) informasjon om dine 
personlige data som er lagret, til enhver tid, og kopi av denne informasjonen. I tillegg gir europeisk lovgivning deg rett til tilgang på 
følgende informasjon:

- formål med prosesseringen; 
- kategoriene med personlig data dette angår; 
- mottakere eller kategorier av mottakere personlige data er blitt eller blir delt med, særskilt mottakere i tredjeland eller internasjonale 
organisasjoner; 
- der mulig, den antatte perioden personlige data blir lagret, eller, om ikke mulig, kriteriene som brukes for å avgjøre denne perioden; 
- eksistensen av rettigheten til å kreve tilbaketrekking eller sletting av personlige data eller restriksjoner på prosessering av personlige 
data som angår datafeltene eller å nekte slik prosessering; 
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- eksistensen av rettigheten til å melde inn en klage til et overvåkende organ; 
- når personlige data ikke samles i datafeltene, all tilgjengelig informasjon om deres kilder; 
- eksistensen av automatiserte avgjørelser inkludert profilering, referert til Article 22 (1) og (4) i GDPR og, i det minste i disse tilfeller, 
meningsfull informasjon om logikken som er involvert, inkludert signifikansen og de antatte konsekvenser slik prosessering har for deg. 
 
I tillegg skal du ha rett til å motta informasjon om personlige data blir overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Der 
dette er tilfelle, har du rett til å bli informert om de forholdsregler som er gjort relatert til overførselen. Om du ønsker å benytte denne 
retten til tilgang, kan du til enhver tid kontakte HTS Gruppen via kontaktinformasjonen du finner i bedriftsinformasjonen.”

27. Rett til korreksjon: Du har etter europeisk lovgivning rett til å få korrigert feilaktige personlige data som angår deg hos kontrolleren 
(HTS Gruppen) uten utilbørlig forsinkelse. Tatt i betraktning formålet med prosesseringen har du rett til å få komplettert ufullstendige 
personlige data, inkludert å kunne gi uttalelse som et supplement. Om du ønsker å benytte deg av retten til korreksjon, kan du til enhver 
tid kontakte HTS Gruppen via kontaktinformasjonen gitt i bedriftsinformasjonen.

28. Rett til sletting (Rett til å bli glemt): Du har etter europeisk lovgivning rett til å kreve fra kontrolleren (HTS Gruppen) at personlige data 
som angår deg blir slettet, uten utilbørlig forsinkelse, og kontrolløren (HTS Gruppen) skal være forpliktet til å slette personlige data uten 
utilbørlig forsinkelse der en av følgende årsaker gjelder og så lenge prosessering ikke er nødvendig: 
 
- De personlige data er ikke lenger nødvendig i forhold til formålet de ble samlet inn til, eller prosessert ellers. 
- Du trekker tilbake samtykket behandlingen er basert på etter punkt (a) i Article 6 (1) i GDPR, eller punkt (a) i Article 9 (2) i GDPR, og der 
det ikke er noen annen lovlig grunn til prosessering. 
- Du har innsigelser til prosesseringen etter Article 21 (1) i GDPR og det er ingen legitime, overordnede årsaker til prosesseringen, eller 
du har innsigelser til prosesseringen etter Article 21 (2) i GDPR. 
- De personlige data er ulovlig behandlet. 
- De personlige data må slettes for å tilfredsstille lovkrav i EU eller medlemsstaters lover kontrolleren (HTS Gruppen) er underlagt. 
- De personlige data er samlet inn i forbindelse med ytelser av samfunnsytelser referert til i Article 8 (1) i GDPR. 
Dersom en av de overnevnte årsakene gjelder, og du ønsker å kreve sletting av personlige data lagret av HTS Gruppen, kan du til enhver 
tid kontakte HTS Gruppen via kontaktinformasjonen som vises i bedriftsinformasjonen. HTS Gruppen skal umiddelbart sikre at kravet om 
sletting utføres. 
 
Der HTS Gruppen har publisert personlige data og er forpliktet til å slette personlige data etter paragraf 1, skal HTS Gruppen, med 
tilgjengelig teknologi og kostnad ved implementering tatt i betraktning, ta rimelige steg, inkludert tekniske betraktninger, for å informere 
andre kontrollere som prosesserer de personlige data som du krever slettet hos slike kontrollere at alle lenker til, eller kopier eller 
replikeringer av disse personlige data, så sant prosessering ikke er krevet. HTS Gruppen arrangerer de nødvendige handlingene i 
individuelle saker.

29. Rett til begrensning av databehandling: Du har etter europeisk lovgivning rett til å kreve restriksjoner på databehandling fra 
kontrolleren (HTS Gruppen) der noe av følgende gjelder: 
- Du bestrider riktigheten i de personlige data, som i en periode gir kontrolleren (HTS Gruppen) mulighet til å verifisere nøyaktigheten i 
de personlige dataene. 
- Prosesseringen er lovstridig og du motsetter deg sletting av personlige data og krever i stedet restriksjoner på bruken av disse. 
- Kontrolleren (HTS Gruppen) trenger ikke lenger de personlige data til grunnlaget for databehandlingen, men de kreves av deg for å 
etablere, utføre eller forsvare juridiske krav. 
- Du har motsatt deg databehandling etter Article 21 (1) i GDPR i påvente av verifikasjon om de legitime årsakene til kontrolløren (HTS 
Gruppen) overstyrer dine. 
Dersom en av de ovennevnte forholdene møtes og du ønsker å kreve restriksjoner på prosesseringen av personlige data lagret av HTS 
Gruppen, kan du til enhver tid kontakte HTS Gruppen via kontaktinformasjonen i bedriftsinformasjonen. HTS Gruppen vil begrense 
prosesseringen.

30. Rett til data-portabilitet: Du har etter europeisk lovgivning rett til å motta de personlige data som angår deg, som er gitt til en 
kontrollør, i et strukturert, utstrakt brukt og maskinlesbart format. Du har rett til å overføre disse dataene til en annen kontrollør 
uten hinder fra kontrolløren de personlige data er delt med, så lenge prosesseringen er basert på samtykke etter punkt (a) i Article 
6 (1) i GDPR eller punkt (a) i Article 9 (2) i GDPR eller i en kontrakt etter punkt (b) i Article 6(1) i GDPR, og prosesseringen er utført av 
automatiserte systemer, så lenge prosesseringen ikke er nødvendig for utføringen av en oppgave av samfunnsmessig interesse eller 
utføringen av offisielle myndigheter i egenskap av kontrolløren. 
 
I tillegg, ved å praktisere din rett til data-portabilitet etter Article 20 (1) i GDPR har du rett til å få de personlige data direkte overført fra 
en kontrollør til en annen, der dette er teknisk gjennomførbart og ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt. 
 
For å praktisere din rett til data-portabilitet, kan du til enhver tid kontakte HTS Gruppen via kontaktinformasjonen gitt i 
bedriftssammendraget.

31. Rett til innsigelser: Du har etter europeisk lovgivning rett til å når som helst nekte, på grunn av årsaker relatert til din personlige 
situasjon, prosessering av personlige data som gjelder deg, basert på punkt (e) eller (f) i Article 6 (1) i GDPR. Dette gjelder også 
profilering basert på disse bestemmelsene. 
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HTS Gruppen skal ikke lenger prosessere de personlige data dersom du har innsigelser mot dette, så sant vi ikke kan presentere 
overbevisende, legitime årsaker til prosesseringen som overstyrer interessene, rettighetene og friheten til datasubjektet eller for å 
etablere, utføre eller forsvare juridiske krav. 
 
Dersom HTS Gruppen prosesserer personlige data for direkte markedsføring-årsaker, har du rett til å når som helst nekte 
prosesseringen av personlige data som gjelder deg for slik markedsføring. Dette angår profilering i den grad som er relatert til slik 
direkte markedsføring. Om du har innsigelser til HTS Gruppen om prosessering med direkte markedsføring som formål, skal HTS 
Gruppen ikke lenger prosessere de personlige dataene for disse formålene. 
 
I tillegg har du rett til, på grunn av årsaker relatert til din personlige situasjon, å nekte HTS Gruppen prosesseringen av personlige 
data som angår deg for vitenskapelige eller historiske forskningskårsaker eller statistiske formål, etter Article 89 (1) i GDPR, så sant 
databehandlingen ikke er nødvendig for resultatet av en oppgave som utføres for samfunnets interesser. 
 
For å utføre din rett til å nekte, kan du kontakte HTS Gruppen direkte via kontaktinformasjonen gitt i bedriftsammendraget. I tillegg står 
du fritt til, i sammenheng med bruk av informasjonssamfunnstjenester, og til tross for Directive 2002/58/EC, å bruke dun rett til å nekte 
ved automatiserte midler ved bruk av tekniske spesifikasjoner.”

32. Automatisert, individuelle avgjørelser i spesifikke saker, inkludert profilering: Du har etter europeisk lov rett til å ikke bli utsatt for 
avgjørelser basert på automatiserte prosesser alene, inkludert profilering, som har juridiske følger som angår deg eller annet som 
i tilsvarende stor grad påvirker deg, så lenge avgjørelsen (1) ikke er nødvendig for å inngå, eller utføre, en kontrakt mellom du og 
datakontrolløren (HTS Gruppen) eller (2) ikke er autorisert av EU eller det enkelte medlemslands lov som kontrolløren (HTS Gruppen) er 
underlagt og som også legger passende mål for å sikre dine rettigheter og din frihet og legitime interesser, eller (3) ikke er basert på ditt 
eksplisitte samtykke. 
 
Dersom avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå, eller utføre, en kontrakt mellom deg og datakontrollæren, eller (2) er basert på ditt 
eksplisitte samtykke, skal HTS Gruppen gjøre nødvendige grep for å sikre dine rettigheter og friheter og legitime interesser, i det minste 
retten til å oppnå menneskelig kontakt med kontrolløren, så du kan gi ditt syn på saken og påklage avgjørelsen. 
 
Dersom du ønsker å utføre din rett til automatiserte, individuelle avgjørelser, kan du til enhver tid kontakte HTS Gruppen via 
kontaktinformasjonen gitt i bedriftsinformasjonen.

33. Rett til å trekke tilbake samtykket om databeskyttelse: Du har etter europeisk lovgivning rett til å til enhver tid trekke tilbake ditt 
samtykke til prosessering av dine personlige data. Om du ønsker å utføre din rett til å trekke tilbake ditt samtykke, kan du til enhver tid 
kontakte HTS Gruppen via kontaktinformasjonen gitt i bedriftsinformasjonen.
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