Officielle regler for Airbnb-konkurrencen Julies hus
Senest opdateret: 21. januar 2020
DET ER IKKE NØDVENDIGT AT KØBE ELLER BETALE FOR AT DELTAGE ELLER VINDE.
ET KØB ELLER BETALING VIL IKKE ØGE DIN CHANCE FOR AT VINDE. HELD OG
TILFÆLDIGHEDER SPILLER INGEN ROLLE I DENNE KONKURRENCE.
Når du deltager i denne konkurrence, accepterer du disse vilkår ("Officielle regler").
Se afsnittet "Fortolkning og tvister" herunder for at få oplysninger om gældende lov
og jurisdiktion for disse Officielle regler. Hvis vi gør oversættelser af disse Officielle
regler tilgængelige, har den engelske version forrang i tilfælde af
uoverensstemmelser.
Sponsorer
"Partner" betyder Comune di Verona, som har hjemme i Piazza Bra n.1, 37121 Verona
(VR) i Italien.
"Airbnb" betyder sponsoren af denne konkurrence. I forbindelse med disse Officielle
regler, og hvad angår databeskyttelse, skal Airbnb-enheden være hjemmehørende i
dit bopælsland/din bopælsregion:
- Hvis dit bopælsland/din bopælsregion er USA, indgår du kontrakt med Airbnb,
Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, USA.
- Hvis dit bopælsland/din bopælsregion er Folkerepublikken Kina (der i disse
Officielle regler ikke inkluderer Hongkong, Macao og Taiwan) (i det følgende
benævnt "Kina"), indgår du kontrakt med Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd.
("Airbnb Kina").
- Hvis dit bopælsland/din bopælsregion er Japan, indgår du kontrakt med
Airbnb Global Services Limited ("Airbnb GSL").
- Hvis dit bopælsland/din bopælsregion er uden for USA, Kina og Japan, indgår
du kontrakt med Airbnb Ireland UC ("Airbnb Ireland"), The Watermarque
Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Irland.
Airbnb og Partner omtales samlet som "vi" eller "os".
"Bopælsland/-region" er den jurisdiktion, din Airbnb-konto er tilknyttet i henhold til
enten dit udtrykkelige valg eller af Airbnb's vurdering af din bolig ved hjælp af
forskellige dataattributter, der er knyttet til din Airbnb-konto. Hvis du ændrer dit
bopælsland/din bopælsregion, bliver den Airbnb-virksomhed, du indgår kontrakt
med, bestemt på baggrund af dit nye bopælsland/din nye bopælsregion som angivet
ovenfor fra den dato, hvor dit bopælsland/din bopælsregion ændres.
Konkurrencen
Formålet med konkurrencen er at identificere den person ("Vinderen"), der vil vinde
præmien.
Kvalificerede personer ("Deltagere"/"dig"), som til enhver tid opfylder vilkårene for
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deltagelse, der er angivet nedenfor, kan deltage i konkurrencen fra kl. 5.00 EST den 21.
januar 2020 til kl. 23.59 EST den 2. februar 2020 ved at følge den procedure, der er
skitseret nedenfor. Ansøgninger skal indsendes ved at følge den procedure, der er
skitseret i disse Officielle regler, og skal modtages inden afslutningen af konkurrencen
for at kunne deltage. Ansøgninger modtaget efter 23:59 EST den 2. februar 2020 eller
indsendt på anden måde vil ikke blive taget i betragtning og vil automatisk blive
ignoreret.
Præmie
En person ("Vinderen") og en gæst, der er over 18 år gammel, vil modtage følgende
rejse:

1.

En overnatning den 14. februar 2020 i Julies hus i Verona i Italien inklusive
en middag lavet af en Michelin-kok. Valgfrie aktiviteter arrangeret af
Sponsoren, som kan inkludere en rundtur i Verona og en privat
rundvisning i Julies hus. Indtjekning i Julies hus er klokken 19 den 14.
februar 2020, og udtjekning er klokken 9.00 den 15. februar 2020.

2.

Returbilletter på økonomiklasse til Verona for indbygger fra andre lande
end Italien. Hvis Vinderen bor i Italien, vil der blive arrangeret passende
transport af Airbnb. Vinderen og Vinderens gæst skal rejse sammen og
have samme rejseplan. Alle rejsearrangementer vil blive foretaget af
Sponsorens agent eller luftfartsselskab(er) eller anden transport (hvis
relevant) efter Sponsorens valg.

3.

Alle måltider og al transport i Verona under rejsen. Restaurant- og rejsevalg
foretages af Sponsoren.

4.

Der vil være sikkerhed døgnet rundt under dit ophold. Julies hus er en
historisk bygning fra det 13. århundrede og ikke tilgængelig med kørestol.
Spørg venligst om eventuelle tilgængelighedskrav på forhånd. På grund
ejendommens særlige beskaffenhed er der kun et simpelt badeværelse og
toilet. Vinderen og Vinderens gæst vil derfor også have adgang til et
Airbnb-hjem med komplette badeværelsesfaciliteter, der kan benyttes før
og efter opholdet.

IKKE inkluderet i præmien:
-

Eventuelle nødvendige visumgebyrer.
Transport fra vinderens hjem til/fra den lufthavn eller banegård, de rejser til
Italien fra.
Udgifter eller lommepenge.
Rejseforsikring.

Det er udelukkende Vinderen, der vil være berettiget til Præmien, forudsat at disse
Officielle regler overholdes. Udskiftning eller overdragelse er ikke tilladt, medmindre
det besluttes af os i forhold til reserverne. Uforudsete eller ændrede omstændigheder,
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der påvirker en deltagers evne eller mulighed for at deltage, berettiger ikke en sådan
deltager til nogen kompensation, alternativ mulighed eller kontant udbetaling.
Præmiens samlede værdi er omkring 4000 USD eller tilsvarende i lokal valuta. Der vil
ikke blive udbetalt en difference mellem Præmiens omtrentlige værdi og den faktiske
værdi.
Deltagelse
Konkurrencen er åben for Airbnb-brugere, der er over 18 år og bor i et/en af følgende
lande/regioner: Argentina (eksklusive Mendoza), Australien, Belgien, Canada (ekskl.
Québec), Danmark, Fastlandskina, Frankrig, Holland, Hongkong, Indien, Irland, Italien,
Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Norge, Portugal, Rusland, Schweiz, Singapore,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA
og Østrig. Hvis du ikke er bosiddende i et/en af disse lande/regioner, kan du ikke
deltage i konkurrencen.
Ansøgere, der er 18 år eller derover, men stadig er under myndighedsalderen i deres
land/bopælsregion, have både deres forælders/værges samtykke og den pågældende
persons accept af til disse Udvælgelseskriterierne for at være berettigede.
For at kunne deltage i konkurrencen skal deltagerne desuden opfylde følgende krav:
1. Være i besiddelse af et EU-identitetskort eller pas, der er gyldigt til og med 6
måneder efter præmierejsens afslutning;
2. Være i besiddelse af eller være berettiget til et visum eller anden tilladelse, der
kræves for at rejse til Verona for at indløse Præmien;
3. Kunne tale engelsk på mindst mellemniveau (samtaleniveau);
4. Være til rådighed og villig til at rejse til Verona i Italien og være der den 14.
februar inklusive al returrejsetid og opholdet og
5. Generelt være i tilstrækkelig god fysisk form til at deltage i Præmien og rejse
udenlands.
Følgende må ikke deltage: Airbnb's direktører, chefer, medarbejdere, freelancere,
annoncører og agenter, herunder dem ved datterselskaber eller tilknyttede selskaber
(samlet kaldet "frigivne parter") og medlemmer af deres nære familie eller husstande
(herunder uden begrænsning ægtefælle, deres partner, bofæller, børn, forældre,
søskende, bedsteforældre og børnebørn).
Sådan ansøger du
For at deltage i konkurrencen skal du:

1. Have en registreret Airbnb-konto. Hvis du ikke har en endnu, kan du oprette
en på h
 ttps://www.airbnb.com

2.
3.
4.
5.

Logge ind på din konto på h
 ttps://www.airbnb.com
Gå til siden h
 ttps://www.airbnb.com/juliet ("Hjemmesiden")
Klikke på knappen "Ansøg nu"
Acceptere disse Officielle regler
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6. Udfylde og indsende ansøgningsformularen ved at angive alle påkrævede
personlige oplysninger og kontaktoplysninger, indsende en personlig tekst og
besvare alle obligatoriske spørgsmål på engelsk ("Ansøgning").
Du kan kun ansøge én gang, og du erklærer, at du er mindst 18 år på det tidspunkt,
hvor du ansøger, og bor i et/en berettiget land/region. Ved at ansøge accepterer du, at
Vinderen vil blive udvalgt blandt alle komplette ansøgninger fra kvalificerede
deltagere. Deltagere anerkender, at din ret til Præmien vil være individuel. Derfor vil
børn eller andre, der er afhængige af Vinderen, ikke få lov at deltage.
I det omfang loven tillader det, er frigivne parter ikke ansvarlige for: (i) Computer- eller
netværksproblemer, problemer med servere, problemer med e-mailkonti, (ii)
manglende modtagelse af en ansøgning, uanset årsagen, der ligger uden for deres
rimelige kontrol, eller (iii) andre fejl af en hvilken som helst art i forbindelse med
konkurrencen, uanset om de er mekaniske, tekniske, netværksrelaterede,
udskrivningsrelaterede,
typografiske,
menneskelige
eller
andet,
herunder
administrationsfejl eller problemer, der påvirker administrationen af konkurrencen,
behandlingen eller gennemgangen af ansøgninger, kåring af Vinderen eller noget
konkurrencerelateret materiale.
Vinderen og dennes gæst skal fremvise et bevis på gyldig og tilstrækkelig
forsikringsdækning under hele rejsens varighed hos et anerkendt forsikringsselskab
for at kunne indløse præmien. Dette inkluderer transport, dækning af krav fra
tredjepart, sygdom eller skade opstået under rejsen. Tilstrækkelighed vil blive
vurderet efter vores skøn.
Du har afgivet og vil afgive visse erklæringer og garantier til os, når du ansøger om at
deltage i konkurrencen, som vi stoler på nøjagtigheden og sandheden af i
administreringen af konkurrencen. Skulle vi blive opmærksomme på bedrageri,
svindel eller lignende handlinger, der udføres i forbindelse med konkurrencen eller på
anden vis, eller enhver handling eller udeladelse, som vi mener kan have en negativ
indvirkning på konkurrencen eller på vores omdømme, forbeholder vi os retten til
efter vores absolutte skøn, uden at varsle dig og/eller uden at angive årsager, at
diskvalificere din ansøgning.
Konkurrenceadministration
Vinderen vil blive udvalgt at et panel ("Dommerpanel") bestående af tre (3)
medlemmer ("Dommerne"):
-

En repræsentant for Partneren
En repræsentant for Airbnb-teamet og
Et uafhængigt medlem.

Ansøgningerne vil blive udvalgt på vegne af Airbnb, og Vinderen vil udelukkende blive
valgt på grundlag af sine kvalifikationer på grundlag af nedenstående kriterier
("Udvælgelseskriterierne"):
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-

25 % Romantik: Hvor romantisk er historien romantic is the story? How
touching is it?
25 % Originalitet: Hvor meget overrasker den os? Hvor meget begejstrer den
os?
50 % Relevans: Hvor meget afspejler den ånden i Julies historie?

Dommernes afgørelser er endelige og bindende. Hvis de forskellige deltagere
indsender ansøgninger, der i alt væsentligt ligner hinanden, vælger dommerne kun
den bedste version af denne idé efter eget skøn. Hvis dommerpanelet, medmindre
det er forbudt ved lov, ikke mener, at man har modtaget nogen egnede ansøgninger,
hvis Vinderen ikke kan kontaktes, eller hvis sådanne personer ikke svarer i
overensstemmelse med disse Officielle regler, kan vi annullere, forlænge eller gentage
konkurrencen efter vores skøn.
I det omfang gældende lov tillader det, kan vi efter eget skøn bekræfte og undersøge
de oplysninger, Du giver Os, og ethvert andet element, som vi måtte anse for relevant
for din ansøgning til konkurrencen, inklusive for den gæst du har tilladelse til at dele
Præmien med. Ved at deltage i konkurrencen anerkender og accepterer deltagerne
udtrykkeligt, at de, hvis de bliver valgt som Vindere, kan de og deres gæst blive bedt
om at give yderligere oplysninger om sig selv for at kunne deltage, for eksempel:
-

-

skriftlige bekræftelser eller dokumentation for berettigelse, herunder bevis for
gyldigt pas, bopælsland/bopælsregion og nuværende alder,
rejsetilladelse, der kræves for at indløse Præmien,
fravær af kontraktlige forpligtelser, der begrænser eller forbyder muligheden
for at optræde i medier og markedsføringsindhold under eller efter
konkurrencen,
gennemgå et helbredstjek eller fremlægge en erklæring om almindeligt godt
helbred, alt efter hvad der er relevant for de relevante aktiviteter.

Meddelelse til/offentliggørelse af Vinderen.
Vinderen vil blive udvalgt senest den 7. februar 2020 og vil blive underrettet inden for
en (1) kalenderdag efter at være blevet kontaktet via e-mail på den adresse eller
telefon på det nummer, der er angivet i ansøgningen. Vinderen skal acceptere
Præmien inden for en (1) kalenderdag. Inden for to (2) kalenderdage efter accept af
Præmien skal Vinderen også:
1.
2.

fremlægge endeligt bevis for retten til at få tilladelse til at rejse til og opholde
sig i Verona i Italien under Præmien, og
underskrive
og
returnere
de
engelsksprogede
erklæringer
og
ansvarsfraskrivelser som krævet af disse Officielle regler, medmindre
tidsfristen for dette krav forlænges efter vores skøn.

Manglende overholdelse af disse obligatoriske vilkår og tidsfrister kan efter vores skøn
resultere i, at du bliver diskvalificeret fra konkurrencen, og vi vælger en reserve til den
pågældende plads. I tilfælde af uenighed om identiteten af en vinder, der ansøgte på
egne vegne, vil vi tildele præmien til den autoriserede indehaver af Airbnb-kontoen,
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hvorfra den vindende ansøgning blev sendt, forudsat at personen overholder alle
kvalifikationskrav.
Vi
kan
offentliggøre
Vinderens
navn
og/eller
bopælsland/bopælsregion senest tredive (30) dage efter afslutningen af
konkurrencen, herunder gennem sociale mediekanaler som Twitter (@airbnb) og
Facebook. Denne meddelelse kan omfatte klip fra din video, dit interview eller
meddelelsen om, at du har vundet.
Du og din gæst erklærer hver især, at I vil opføre jer som gode borgere og overholde
alle gældende love og bestemmelser under opholdet, herunder under rejsen til og fra
Verona, og at I vil samarbejde med Airbnb, konkurrencens logistikteam og Partneren.
Du og din gæst accepterer hver især, at I ikke ved nogen handling eller udeladelse vil
gøre noget, der kan bringe Airbnb eller dets partnere i miskredit. Deltagerne
erkender, at brud på denne erklæring kan resultere i øjeblikkeligt ophør af jeres ret til
Præmien.
Forbudt indhold
Ansøgninger eller indhold indsendt som en del af konkurrencen skal være dit
originale værk, må ikke tidligere være blevet offentliggjort og må ikke overtræde
andre parters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, immaterialret eller
privatlivsrettigheder, reklamerettigheder eller moralske rettigheder. Ansøgninger må
ikke indeholde: (i) støtte til eller opfordring til ulovlig eller skadelig aktivitet, (ii)
voldelig, profan, vulgær, sjofel, ærekrænkende eller på anden vis uacceptabelt
materiale, (iii) pornografisk materiale eller (iv) ærekrænkende indhold. Vi forbeholder
os ret til at diskvalificere enhver ansøger, der overtræder disse forbud eller andre
bestemmelser i disse Officielle regler, eller hvis deltagelse vi anser for at være
upassende uanset grund, efter vores skøn.
Licenser og tilladelser
Ved at indsende en ansøgning giver du os en ikke-eksklusiv, evig (eller i den
beskyttelsesperiode, der gives af de relevante intellektuelle ejendomsrettigheder),
verdensomspændende, uigenkaldelig, royaltyfri licens til at transformere, redigere,
ændre, reproducere, distribuere, licensere, sende, udgive, kommunikere til
offentligheden, sende, fremføre, fremvise eller på anden måde bruge ansøgningen,
helt eller delvist, med eller uden modifikationer, i enhver form eller i ethvert medie
(herunder: internet, ethvert trykt medie distribueret via pressen, plakatopslag,
butiksreklame, løbesedler, foldere osv.), uanset om det eksisterer nu eller udvikles
senere, til ethvert formål, herunder underholdning, kampagner og/eller reklame. I den
videst mulige udstrækning inden for lovens rammer indvilliger du i at give afkald på
og ikke kræve eller påberåbe dig såkaldte moralske rettigheder med relation til din
ansøgning (herunder retten til at blive identificeret som skaberen af arbejdet og
retten til at give indsigelse mod nedsættende behandling af arbejdet). Ved at deltage
garanterer du over for os, at din ansøgning er original som nævnt ovenfor, og at du
har alle nødvendige rettigheder og samtykker, herunder godkendelse af
valutakontrol, hvor det er påkrævet, til at indsende ansøgningen og give hver enkelt
af os de rettigheder, der er fastsat i disse Officielle regler, samt at have samtykke fra
enhver person, der identificeres, afbildes eller henvises til i din ansøgning. Hvis det er
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lovligt i din jurisdiktion, holder du os skadesløse for enhver overtrædelse af disse
bestemmelser.
Ved at deltage i konkurrencen accepterer Du, og om relevant på vegne af en gæst Du
har tilladelse til at dele Præmien med (denne kan blive pålagt at bekræfte skriftligt) at
du, hvis du bliver udvalgt, kan blive kontaktet af os, vores agenter eller vores partnere i
forhold til konkurrencen og/eller Præmien; du accepterer at efterkomme rimelige
anmodninger om at udlevere dokumenter til at understøtte din ansøgning, herunder
underskrevne afståelses- og samtykkeformularer og dokumenter relateret til
berettigelse, som krævet af os; du giver os ret til at behandle dine personoplysninger i
overensstemmelse med Fortrolighedspolitikken og eventuelle supplerende
fortrolighedsvilkår, der gælder for den konkurrence, du deltager i; du accepterer at
deltage i enhver omtale, der opstår som følge af konkurrencen og/eller Præmien; og
du accepterer at blive filmet, fotograferet og på anden vis optaget (herunder din
stemme, billede, gengivelser af dig, optræden osv.) under konkurrencen og Præmien,
herunder erklæringer om konkurrencen, Præmien, Os og Vinderens eller gæstens
aktiviteter, oplevelser og meninger, og at vi kan bruge sådanne optagelser til ethvert
markedsføringsformål i ethvert medie verden over for evigt – Vinderen vil ikke have
rettigheder over sådant materiale.
Generel ansvarsfraskrivelse
Bortset fra det, der kan kræves af gældende ufravigelige love, vil Præmien være som
omtalt i disse Officielle regler og bliver, i det omfang det tillades af loven, leveret, som
det er, uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti. Denne konkurrence kan
være underlagt obligatoriske lokale love og regler, herunder skattelove. Vinderen er
eneansvarlig for eventuelle skatter eller sociale bidrag, der gælder for eller som følge
af deres deltagelse i Præmien, og vi har ingen som helst forpligtelse i forbindelse med
eventuelle relaterede skatter eller sociale bidrag, der eventuelt skal betales.
Vinderen og Vinderens gæst skal indgå en aftale om at bekræfte accept af de
Officielle regler og holde os skadesløse og give afkald på vores ansvar i forhold til
konkurrencen og Præmien. Vi kan kræve, at Vinderen og Vinderens gæst
underskriver og returnerer en erklæring eller attest om berettigelse (vurderet efter
vores skøn), en ansvarsfraskrivelse og en publiceringsfraskrivelse, der tillader os at
bruge deres navn, billede og ansøgning i markedsføringsmateriale, hvor loven tillader
det. Afslag på eller manglende evne til at underskrive og returnere enhver anmodet
erklæring eller andet dokument, der henvises til i disse Officielle regler, inden for to (2)
kalenderdage efter modtagelsen, kan resultere i diskvalifikation fra at indløse
Præmien.
Deltagelse i konkurrencen og/eller deltagelse i Præmien er på Vinderens og
Vinderens gæsts eget ansvar, og helbred og sikkerhed er vinderens eget ansvar. Ved
at deltage i konkurrencen bekræfter ansøgerne, at de er ved tilstrækkeligt godt
helbred til at deltage i Præmien og udføre de aktiviteter, der er nævnt under afsnittet
"Præmie" ovenfor.
Ved at deltage i konkurrencen, fritager Du de frigivne parter for ethvert ansvar ud fra
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enhver tolkning og afstår i det maksimale omfang, det tillades af gældende lov, fra
alle krav og søgsmål, der opstår som følge af eller relateret til konkurrencen,
administreringen af den og/eller indløsning af Præmien (herunder enhver rejse eller
aktivitet relateret hertil). Men intet i disse Officielle regler begrænser eller udelukker
en persons eller enheds ansvar for død eller personskade forårsaget af dennes
uagtsomhed eller svindel eller andre ansvar, som eventuelt ikke er begrænset i
forhold til gældende lov.
Hvad angår ansøgere, der normalt har bopæl i Tyskland, Østrig og Belgien, gælder
den følgende generelle ansvarsfraskrivelse i stedet for afsnittet umiddelbart ovenfor:
Ved at deltage i denne konkurrence fraskriver ansøgere de frigivne parter ethvert
ansvar ud fra enhver tolkning og giver afkald på alle krav og søgsmål, der opstår som
følge af eller er relateret til konkurrencen, administreringen af den og/eller
deltagelsen i Præmien, for skade på liv, krop eller helbred som følge af deres
uagtsomme pligtforsømmelse; forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse begået af en
juridisk repræsentant eller en person, der bruges til at udføre en forpligtelse på vegne
af en frigiven part; eller anden skade opstået som følge af forsætlig eller groft
uagtsom pligtforsømmelse begået af en juridisk repræsentant eller en person, der
bruges til at udføre en forpligtelse på vegne af en frigiven part.
Persondata
For at administrere konkurrencen skal vi indsamle, gennemgå og gemme Dine
persondata (f.eks. navn, kontaktoplysninger og tilmelding) samt data for din gæst,
hvis
du
vinder
("Konkurrencepersondata").
Tilvejebringelse
af
Konkurrencepersondata
er
obligatorisk.
Hvis
du
ikke
tilvejebringer
Konkurrencepersondata, kan du ikke deltage i konkurrencen eller indløse Præmien.
Formålet med behandlingen af Konkurrencepersondata er at gøre os i stand til at
overholde vores forpligtelser i henhold til disse Officielle regler.
Vi vil behandle Konkurrencepersondata som dataansvarlige for at udføre vores
forpligtelser i henhold til disse Officielle regler (herunder med henblik på at
administrere konkurrencen og vælge Vinderen) og, hvor loven tillader det, for vores
legitime interesser (f.eks. markedsføring og kampagneformål i forhold til
konkurrencen). Vi kan dele Konkurrencepersondata med Partner med henblik på
konkurrence- og Præmieadministration.
Du anerkender, accepterer og bekræfter hermed, at formålet med, arten af, perioden
for og omfanget af en sådan brug af persondata er påkrævet for, at vi kan
administrere konkurrencen, og derfor er en nødvendig betingelse for konkurrencen.
Du anerkender desuden, at vi, hvis Du bliver udvalgt til bruttolisten, må gennemføre,
efter vores skøn, baggrunds- og/eller bekræftelseskontrol af de oplysninger, du har
angivet, for at konstatere eller bekræfte Din berettigelse til at deltage i konkurrencen
og, hvis det er relevant, at indløse Præmien. Dette gælder også for en hvilken som
helst gæst, Du har tilladelse til at dele Præmien med. I nogle jurisdiktioner kan dit
skriftlige samtykke være påkrævet for at behandle dine persondata. Under disse
omstændigheder anmoder vi om et sådant samtykke.
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I nogle tilfælde kan vi blive nødt til at bede dig om at give os eller vores partnere
yderligere persondata (f.eks. for at påvise medicinsk egnethed til de relevante
aktiviteter). Under disse omstændigheder vil vi eller vores partnere bede om dit
samtykke til at behandle sådanne persondata og om nødvendigt dele sådanne
persondata med tredjepartsleverandører. Hvis du bliver bedt om at give sådanne
yderligere persondata, bliver disse følsomme persondata ikke betragtet som
Konkurrencepersondata og bliver kontrolleret fuldt ud af en tredjepart, ikke af Airbnb,
og Airbnb har ikke adgang til dem overhovedet.
Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan Airbnb behandler dine persondata, om
opbevaringsperioder for data og om vinderes rettigheder vedrørende deres
persondata,
kan
du
læse
vores
fortrolighedspolitik
på
https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy, der gælder for dig som Airbnb-bruger.
Generelt
Gældende lovgivning og jurisdiktion
-

-

-

Hvis du bor i USA, fortolkes disse Officielle regler i overensstemmelse med
lovene i Californien og USA uden hensyn til bestemmelser om modstridende
lovgivninger. Retssager (undtagen civile søgsmål af begrænset værdi) skal
rejses ved en statslig domstol eller forbundsdomstolen i San Francisco i
Californien, medmindre vi begge indgår aftale om en anden lokalitet. Både du
og vi giver samtykke til lokalitet og personlig jurisdiktion i San Francisco i
Californien.
Hvis du bor i Kina, fortolkes disse Officielle regler i overensstemmelse med
Kinas love ("Kinas love"). Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse
med denne aftale, skal forelægges for China International Economic and Trade
Arbitration Commission (CIETAC) til voldgift i Beijing, som skal udføres i
overensstemmelse med CIETAC's voldgiftsregler, der er gældende på
tidspunktet for anmodningen om voldgift, forudsat at dette afsnit ikke skal
fortolkes som en begrænsning af rettigheder, som Airbnb kan være nødt til at
anvende over for en domstol med kompetent jurisdiktion for en kendelse, der
kræver, at du udfører eller forbydes at udføre visse handlinger og andre
midlertidige retsmidler, der er tilladt i henhold til Kinas love eller andre love,
der måtte gælde for dig. Voldgiften gennemføres på engelsk.
Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for begge parter.
Hvis du bor i et land/en region uden for USA og Kina, fortolkes disse Officielle
regler i overensstemmelse med irsk lovgivning. De Forenede Nationers
internationale købelov (CISG) er undtaget herfra. Lovvalget påvirker ikke dine
forbrugerrettigheder
i
henhold
til
dit
lands
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser. Eventuelle retssager, som du fører mod
os som følge af eller i forbindelse med disse Officielle regler, kan kun rejses ved
en domstol i Irland eller en kompetent domstol i din jurisdiktion. Såfremt
Airbnb ønsker at håndhæve sine rettigheder over for dig som forbruger, kan vi
kun gøre det ved kompetente domstole i din jurisdiktion.
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Annullering, udsættelse, ændring
Ansøgeren anerkender, at vi, med forbehold for gældende lov og eventuelle
godkendelser, der måtte være påkrævet, kan annullere, udsætte, ændre eller afslutte
konkurrencen, hvis vi finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at gøre det af
årsager eller omstændigheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol. Sådanne
årsager eller omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, brand, uvejr,
oversvømmelse, jordskælv, eksplosion, krig, invasion, oprør, sabotage, epidemi,
arbejdskonflikt, enhver handling eller trussel om handling, der bringer lufttrafikken i
fare, og enhver handling eller undladelse (herunder love, bestemmelser, misbilligelser
eller manglende godkendelse) fra en tredjeparts side (herunder underleverandører,
kunder, regeringer eller statslige organer). Endvidere giver deltageren afkald på og
fritager de frigivne parter fra alle krav og retsmidler, der opstår som følge af eller
relateret til en sådan annullering, udsættelse, ændring eller afslutning, i det fulde
omfang tilladt af gældende lov, og ingen overdragelse, tilbagebetaling, kontant
udbetaling, udskiftning, tilsvarende kontantbeløb eller erstatning af Præmien med
nogen deltager eller vinder er tilladt.
Konkurrencen ugyldig, hvor den er forbudt. Hvis nogen bestemmelse eller
delbestemmelse i disse Officielle regler af en kompetent domstol vurderes at være
ugyldige, ulovlige eller umulige at håndhæve, skal de anses for ændret til det mindste
omfang, det er nødvendigt for at gøre dem gyldige, lovlige og mulige at håndhæve.
Hvis en sådan ændring ikke er mulig, skal den pågældende bestemmelse eller
delbestemmelse anses som værende slettet. Enhver ændring eller sletning af en
bestemmelse eller delbestemmelse i denne klausul berører ikke gyldigheden og
håndhævelsen af resten af disse Officielle regler. I det omfang, det er tilladt i henhold
til gældende lov, kan vi suspendere, ændre eller afslutte konkurrencen, hvis vi efter
eget skøn mener, at fejl, afbrydelser eller skader forringer eller vil forringe
administreringen, sikkerheden, retfærdigheden, integriteten eller den korrekte
afvikling af konkurrencen, og i så fald bliver Vinderen udvalgt blandt de modtagne
kvalificerede ansøgninger, der ikke blev påvirket af problemet, hvis det er muligt, eller
på en anden måde, der anses for rimelig og passende af os.
Landespecifikke vilkår
Hvis en Vinder er bosiddende i Italien, skal det bemærkes, at denne konkurrence ikke
udgør en konkurrence i henhold til bestemmelserne i den italienske D.P.R. 430/2001.
Vinderen vil blive udvalgt på grundlag af deres personlige egnethed til Præmien, og
dermed vil den undtagelse, der er beskrevet i artikel 6, stk. 1, litra a) i ovennævnte
dekret, finde anvendelse.
Hvis en Vinder er bosiddende i Sverige, skal vedkommende på anmodning opgive sit
personnummer, så vi kan underrette det svenske skattevæsen.
Hvis en Vinder er bosiddende i Canada (eksklusive Québec), skal vedkommende
besvare et tidsbegrænset matematisk spørgsmål korrekt, før vedkommende tilbydes
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Præmien. Manglende evne til at besvare spørgsmålet korrekt vil resultere i, at
vinderen ikke anses for kvalificeret til konkurrencen og Præmien.
***
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