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RÄTTSLIGA BASER FÖR DELTAGANDE I ETT RCDE-AKADEMI STOCKHOLM 

TÄVLING MED SAMARBETE AV GLOBAL FOTBOLL 

 

 

1.- Allmänna överväganden 

 

Den globala fotbollsenheten (hädanefter ”RCDE ACADEMY” eller ”CLUB” omväxlande), med 

säte på Ormingeringen 34, 13233 Saltsjö-Boo, försett med NIF 802518-3008 och registrerat i 

Skatteverket och SvFF organiserar, utvecklar, främjar och hanterar dessa tävlingar (hädanefter 

"tävlingar"). 

 

Att delta i de här tävlingarna ger den som deltar och uppfyller alla villkoren för deltagande som 

anges i avsnittet "Villkor för deltagande i tävlingen", villkoren för deltagaren (nedan "Deltagaren") 

och innebär acceptans, utan någon reservation, av baserna i denna länk. 

 

Vi rekommenderar att du noggrant läser dessa Allmänna villkor, som styr ditt förhållande till 

RCDE om du deltar i utlottningen och för allmänna frågor och information om utlottningen kan 

du kontakta CLUB via följande e-postadress : info@rcdespanyolacademy.se. 

 

 

2.- Syftet med dragningen och priset 

  

Syftet med de här tävlingarna är att främja övervakning av den officiella CLUB-profilen på 

Instagrams sociala nätverk (nedan kallat det "sociala nätverket"). 

 

Vinnaren (enligt definitionen nedan) får en (1) signerad RCD Espanyol de Barcelona T-shirt från 

säsongen 19/20 (hädanefter ”priset”). 

 

Priset är uttryckligen underkastat och villkorat för följande krav: 

 

i. Priset får inte komma att ändras, ändras och / eller kompenseras på vinnarens begäran; Y 

 

ii. Vinnaren kan avstå från det pris som erhållits till deras fördel, men i inget fall kommer ett 

alternativt pris att erbjudas, inte heller kommer nämnda avstående att ge rätt till skadestånd och / 

eller ersättning av något slag (oavsett om det är av monetär karaktär eller inte). 

 

3.- Områdets omfattning 

Det territoriella tillämpningsområdet för dessa tävlingar är Sverige, som kan delta i alla fysiska 

personer, med lagligt hemvist i Sverige, som följer ”Villkoren för deltagande i tävlingarna” som 

nämns i avsnitt nummer 5 i dessa villkor. 

 

4.- Start- och slutdatum för tävlingen 

Perioden under vilken det är möjligt att delta i utlottningen börjar i det ögonblick då länken som 

bifogas dessa villkor publiceras på de sociala nätverken och slutar när den anges. 
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5.- Villkor för deltagande i tävlingen 

5.1.- Ritningsmekanik och krav på deltagande 

Deltagande i detta tävlingar är begränsat till personer som uppfyller följande krav: 

 

i. Var lagligt bosatt i Sveriges geografiska område 

ii. Var en följare av det officiella RCDE-kontot på Instagram och fortsätt att vara det åtminstone 

tills slutförandet av dragningen; 

iii. Var en anhängare av RCD Espanyol-kontot för Barcelona Academy Stockholm på Instagram 

och fortsätt vara det åtminstone tills slutförandet av dragningen; 

iv. Nämn två personer 

v. Överensstämma med deltagandemekaniken för tävlingarna, som beskrivs i dessa villkor. 

 

Tävlingen kommer att genomföras med hjälp av en elektronisk tävling genom applikationen 

Appsorteos (AppSorteos - Gratis Instagram-kommentarväljare och Giveaways (app-sorteos.com) 

mellan tjugofyra (24) och fyrtioåtta (48) timmar efter begränsad av Academia, bland alla deltagare 

som följer alla "Villkor för deltagande i dragningen" i avsnitt 5 i dessa regler. RCD Espanyol de 

Barcelona Academy Stockholm förbehåller sig rätten att ändra datum för dragningen när de delta 

i tillräckliga orsaker för att motivera det. 

Det kommer att finnas en (1) vinnare (hädanefter "vinnaren") och fyra (4) ersättare (hädanefter 

"ersättarna"). 

I händelse av att det inte finns någon deltagare i utlottningen är det inte nödvändigt att hålla det, 

vilket automatiskt förklaras avbrutet. 

I händelse av att RCD Espanyol de Barcelona Academy Stockholm, före valet av vinnaren, 

upptäcker deltagare som inte uppfyller kraven för att delta i Draw, eller har registrerat sig med 

falska data, kan RCD Espanyol de Barcelona Academy Stockholm utesluta nämnda Deltagare från 

tävlingen och berövar dem möjligheten att välja priset. 

 

För sin del kommer de inte att kunna delta i denna dragning: 

i. Alla de personer som innehar statusen som anställda och / eller styrelseledamöter i RCD 

Espanyol de Barcelona Academy Stockholm i fråga; 

ii. Bedrägliga sociala medieprofiler eller som försöker marknadsföra sig i tävlingen. 

iii. Profiler av sociala nätverk som framkallar våld, kön, terrorism och / eller som bryter mot image 

och ära för CLUB och Academy, dess spelare, aktieägare, chefer, anställda, partners, fans och / eller 

supporterklubbar. 
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5.2.- Leverans av priset 

Resultatet av dragningen kommer att kommuniceras av klubben genom en kommentar i inlägget 

till vinnaren privat och, i förekommande fall, till ersättarna, via sociala nätverk, tillsammans med 

informationen om insamlingen av priset. Om det inte går att kontakta vinnaren och, i 

förekommande fall, ersättarna efter tre (3) försök, förlorar de automatiskt rätten att få priset. 

Om ersättarna inte befann sig, eller inte ville eller kunde acceptera / samla in priset, kommer 

dragningen att förklaras ogiltig, utan någon skyldighet från RCDE att leverera priset. 

När vinnaren har informerats om sin status som vinnare av dragningen, måste de svara via RCD 

Espanyol de Barcelona Academy Stockholm Social Networks med angivande av deras namn, 

efternamn, telefonnummer och postadress innan priset delas ut och även anger deras acceptans 

eller avgång. 

5.3.- Godkännande av priset 

I händelse av att vinnaren accepterar priset kommer RCD Espanyol de Barcelona Academy 

Stockholm att fortsätta leverera det under de villkor som RCD Espanyol de Barcelona Academy 

Stockholm kommer att indikera för vinnaren och underteckna ett dokument som innehåller det 

uttryckliga godkännandet av den givna utmärkelsen. till honom / henne. motsvarande och 

mottagandet därav med överensstämmelse, förklarar att de inte har något mer att göra anspråk på 

från RCD Espanyol de Barcelona Academy Stockholm. 

Priset delas ut till vinnaren i enlighet med instruktionerna från RCD Espanyol de Barcelona 

Academy Stockholm efter överlämnande av deras DNI, NIE eller giltiga pass vid akademikontoren 

i Ormingeringen 34, 13233 Saltsjö-Boo eller, i förekommande fall, av skicka till den adress som 

vinnaren anger, efter val av RCD Espanyol de Barcelona Academy Stockholm. 

5.4.- Avstående från priset 

Om vinnaren avstår från eller inte accepterar priset måste de ange det skriftligen. I detta fall RCD 

Espanyol de Barcelona Academy Stockholm. Den ska ange att det ovannämnda priset inte kan 

bytas mot ett annat pris eller för dess kontantvärde, den första ersättaren blir automatiskt vinnaren 

och fortsätter att tilldela det ovan nämnda priset i enlighet med det förfarande som fastställs i 

denna klausul. 

5.5.- Godkännande av villkoren och deltagarnas ansvar 

Deltagarna i de här tävlingarna accepterar uttryckligen, utan att förbehålla sig, dessa baser såväl 

som för alla andra specifika villkor som reglerar tävlingar och sociala nätverk, liksom av reglerna 

och reglerna. och / eller policyer som alltid publiceras av RCDE. RCD Espanyol från Barcelona 

Academy Stockholm. förbehåller sig när som helst rätten att på något lagligt tillåtet sätt ändra dessa 

villkor i enlighet med bestämmelserna i denna klausul. 

Deltagarna garanterar riktigheten och sanningen av deras personuppgifter som tillhandahålls till 

RCD Espanyol de Barcelona Academy Stockholm. Därför är detta inte på något sätt ansvarigt för 

eventuella fel som kan uppstå med avseende på uppgifterna från någon av deltagarna. 
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Eventuellt missbruk och / eller bedräglig användning av dessa villkor kommer också att leda till 

diskvalificering av deltagaren i tävlingen. 

Som en följd av det ovanstående accepterar deltagarna, genom det enda faktumet att de deltar i 

tävlingen, kriterierna och kompetensen för RCD Espanyol de Barcelona Academy Stockholm. 

Beträffande lösningen på alla frågor som härrör från ovannämnda situationer. 

5.6.- Ändring av de rättsliga grunderna 

RCD Espanyol från Barcelona Academy Stockholm. förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor 

när som helst omedelbart när någon av följande omständigheter inträffar: 

 

i. När det är nödvändigt för juridiska eller säkerhetskrav; 

ii. När det härrör från någon variation eller justering av teknisk natur i de sociala nätverken; 

iii. När förändringen motsvarar eliminering eller modifiering av element som enligt RCDE inte 

tillåter bevarande av säkerhet eller är olagliga, stötande, olämpliga eller diskriminerande; 

iv. På grund av force majeure eller omständigheter utanför RCD Espanyol de Barcelona Academy 

Stockholm, förbinder sig att kommunicera i god tid i förväg de nya reglerna och villkoren för 

deltagande i tävlingen. 

 

6. - Ansvarsfriskrivning 

RCD Espanyol från Barcelona Academy Stockholm. är undantaget från allt ansvar i händelse av 

ett fel i de uppgifter som tillhandahålls av deltagarna själva som skulle förhindra deras 

identifiering. Likaså RCD Espanyol från Barcelona Academy Stockholm. befrias från allt ansvar för 

deltagarens intrång eller den användning som vinnaren kan göra med det mottagna priset. 

Dessutom RCD Espanyol från Barcelona Academy Stockholm. Inte heller tar det ansvar för skador 

av något slag som kan drabbas av deltagarna i lotterierna och som generellt härrör från tekniskt fel 

eller fel som härrör från, eller relaterat till, någon av följande situationer som kan påverka 

Utvecklingen av tävlingarna: hårdvaru- eller programvarufel; dator- eller kommunikationsfel 

relaterade till haverier eller fel i telefoner, kablar, satelliter, nätverk, elektroniska komponenter, 

trådlösa anslutningar, internetanslutning eller andra onlinekommunikationsproblem; fel eller 

nedbrytningar hos Internetleverantörer, servrar, värdar eller leverantörer; förvrängda, 

vilseledande eller felaktiga dataöverföringar; misslyckanden i överföringen av skickade eller 

mottagna e-postmeddelanden; förlust, fördröjning eller avlyssning av e-postöverföringar; 

obehöriga ingripanden (mänskliga eller inte) i utvecklingen av tävlingarna, inklusive, utan 

begränsningar, obehöriga manipulationer, piratkopiering, stöld, virus, buggar eller maskar; eller 

förstörelse av någon aspekt olagligt, eller förlust, felberäkningar, felriktning, otillgänglighet eller 

oförmåga att komma åt ett e-postkonto som används i samband med olaglighet. 

I händelse av att RCDE upptäcker någon typ av avvikelse, eller misstänker att en deltagare 

förhindrar den normala driften eller utvecklingen av tävlingarna, antingen genom att olagligt 

ändra deras registrering och deltagande, förfalska deras deltagande, använda obehörig 

information genom tekniskt förfarande eller IT, eller utföra en användning av det innehåll som 
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görs tillgängligt som är olämpligt, olagligt eller strider mot gällande regler och / eller dessa villkor, 

RCD Espanyol de Barcelona Academy Stockholm. förbehåller sig rätten att ensidigt eliminera 

deltagarens deltagande i tävlingen, liksom att fortsätta nämnda uppförande, med alla de medel 

som rättssystemet tillhandahåller för det. I denna mening säger RCDE att det har möjliggjort alla 

nödvändiga tekniska medel för att upptäcka eventuella bedrägliga, avvikande, olagliga eller 

skadliga handlingar som syftar till att ändra deltagandet i tävlingen, i syfte att erhålla priset 

olagligt. 

I inget fall kommer RCDE att vara ansvarig för de skador som deltagaren kan drabbas av om han 

/ hon inte följer dessa villkor. 

Genom att underteckna dessa villkor förklarar och garanterar deltagaren uttryckligen att de 

kommer att hålla RCDE, administratörer, partners, anställda, medarbetare och rådgivare skadliga 

från alla anspråk som kan uppstå från: 

 

i. Deltagarens bristande efterlevnad av dessa villkor eller av tillämpliga regler inom ramarna för 

tävlingen. 

ii. Deltagarens intrång i tredje parts rättigheter. 

 

7.- Dataskydd 

I enlighet med bestämmelserna i gällande regler för skydd av personuppgifter rapporterar vi i 

samband med behandlingen av personuppgifter som tillhandahålls för deltagande i tävlingen. 

 

Ansvarig för behandlingen: 

Espanyol Academy IF 

Adress: Ormingeringen, 34 

NIF: 802518-3008 

E-post: info@rcdespanyolacademy.se 

 

Syfte med databehandling och lagringstid: 

Deltagarnas användarnamn samlas in för det enda syftet att utföra slumpmässig dragning genom 

ett automatiserat verktyg. 

Om du vinner dragningen kan personlig kontaktinformation begäras för att kunna skicka dig det 

planerade priset. 

I vilket fall som helst informerar vi om att nämnda data inte kommer att användas för profilering 

eller för automatiserat beslutsfattande baserat på profiler. Om sådan information inte samlas in 

kommer det inte att vara möjligt att delta i tävlingen. 
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Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part. I händelse av att det finns ett krav eller 

ett rättsligt krav skulle uppgifterna kommuniceras till de behöriga organen och / eller 

myndigheterna. 

De tillhandahållna personuppgifterna kommer att sparas under den period som är nödvändig för 

att uppfylla de beskrivna ändamålen, samt, i förekommande fall, avtalsförpliktelserna och 

anspråket på relevanta juridiska ansvarsområden. När den ovannämnda perioden har förflutit 

fortsätter raderingen. 

Legitimering: 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är godkännandet av de rättsliga 

grunderna för att delta i tävlingen och genomförandet av de härledda avtalsåtgärderna. 

Rättigheter: 

Deltagaren har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som är föremål för behandling, samt 

begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när 

uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som samlats in, förutom att utöva rätt till 

invändning och begränsning av behandlingen och överförbarheten av uppgifterna. 

Du kan utöva dessa rättigheter genom att skriva till RCD Espanyol de Barcelona Academy 

Stockholm och elektroniskt via info@rcdespanyolacademy.se. I händelse av att tillfredsställelse inte 

har uppnåtts vid utövandet av rättigheter kan en ansökan lämnas in till den spanska myndigheten 

för dataskydd (www.aepd.es). 

Kontakt med dataskyddsombudet 

Deltagaren kan kontakta dataskyddsombudet via e-post på info@rcdespanyolacademy.se. 

 

8. - Uppdrag 

Deltagaren får inte tilldela sina rättigheter och skyldigheter som följer av dessa villkor utan 

föregående uttryckligt och skriftligt medgivande från RCDE och akademin. 

RCDE kan överlåta dessa villkor, utan att behöva erhålla deltagarens förhandsgodkännande, till 

någon enhet inom dess företagsgrupp (enligt villkoren definierade i artikel 42 i handelslagen), över 

hela världen, samt till någon person eller enhet som efterträder honom i utövandet av sin 

verksamhet med någon titel. 

  

 

 

 

 

 



7 
 

9.- Tillämplig lag och jurisdiktion 

Alla ärenden som härrör från eller relaterade till dessa tävlingar (inklusive, utan begränsning, dess 

funktion och / eller frågor relaterade till strukturen, giltigheten, tolkningen och efterlevnaden av 

dessa tävlingsbaser) kommer att regleras av spansk lag, och varje tvist kommer att skickas till 

domstolarna i staden Barcelona. 

 

I Orminge (Stockholm) den 15 mars 2021. 


