
1.1 Konkurrencen afholdes af Mastercard. Spørgsmål til konkurrencen kan sendes til: Priceless_stockholm@priceless. com.  

1.2 Apple er på ingen måde involveret i denne aktivitet, hverken som sponsor eller som arrangør.  

2. For at deltage i konkurrencen og indløse nogle af de udloddede gavekort skal du bo i Danmark og være mindst 18 år. 
Ansatte hos Mastercard, og deres hussstande og andre involverede i konkurrencen må ikke deltage.  

3. Du kan deltage i konkurrencen fra den 01. januar 2017 til den 30. juni 2017. Du deltager ved at downloade app’en 
Priceless Specials – Scan Spin & Win – fra hhv. App Store eller Google Play. Via kameraet i app’en skal du scanne 
originale Mastercard kvitteringer. Du kan deltage så mange gange, du vil, men du må kun scanne den samme 
kvittering 1 gang. Beløbet på kvitteringen er uden betydning. App’en søger og registrerer ordet Mastercard samt 
dato- og tidsstempel på kvitteringen. Registrerer den ordet Mastercard, får du lov til at spinde et lykkehjul, hvor du 
kan vinde mange fede præmier. Der er både Instant Win-præmier (præmier man vinder med det samme), og Golden 
Ticket-præmier (hovedpræmier). Du kan max vinde 5 Instant Win-præmier, og 1 af hovedpræmierne.  

4.	 Mastercard	forbeholder	sig	ret	til	at	diskvalificere	alle,	som	vi	tager	i	eller	mistænker	for	snyd.	Snyd	er	bl.a.,	hvis	den	
samme kvittering scannes fere gange, eller hvis der manipuleres med kvitteringer, scannes uoriginale Mastercard-
kvitteringer eller konstrueres kvitteringer.  

5.	 Det	koster	ikke	noget	at	deltage,	ud	over	alm.	trafiktakst.	De	gavekoder	du	vinder,	bliver	automatisk	gemt	i	app’en	
under “mine præmier”. Præmierne kan ikke ombyttes til andet, indløses til kontanter, sælges eller videregives til andre. 
Hvis du sletter app’en fra din telefon, mister du de præmier, du har vundet og ikke har nået at indløse. Du kan opdatere 
app’en og stadig beholde præmierne.  

6. Når man spinder lykkehjulet kan du med det samme se om du har vundet. Vinder du en Golden Ticket, er du automatisk 
med	i	lodtrækningen	om	Golden	Ticket-præmierne.	Jo	flere	Golden	Tickets	du	har	i	puljen,	jo	større	er	dine	chancer	for	
at vinde en af hovedpræmierne.  

7. Instant Win-præmier (præmier du kan vinde med det samme)  

7.1 Gavekoder til Aller’s Online Magaziner (Pling) 20.000 stk. indeholdende 3-måneders fri adgang til livstils-, mode-, 
gastronomi-magasiner på pling.dk. (værdi 198 DKK pr. stk.). Hvis du vinder, får du via din app en digitalkode, som 
skal aktiveres på pling.dk. Koderne kan anvendes til og med den 30. juli 2017. Læs mere på pling.dk om, hvordan du 
kommer i gang. Har du spørgsmål, kontakt Aller tlf. 72 34 20 81. 

7.2 Gavekoder til Blockbuster.dk.	1	gratis	standard	premiere	film	(værdi	39	DDK	pr.	stk.).	I	alt	er	der	15.000	chancer	for	
at	vinde	1	premiere	film	(à	39	DKK	pr.	stk.).

Sådan indløses koden til en film 

•	 Opret	din	gratis	profil	på	Blockbuster.dk		

• Find den lm du vil se og vælg “LEJ”.  

• Vælg “GAVEKODE” under betaling, og indtast koden. Blockbuster har apps til Smart-TV, Playstation 3+4, IOS og 
Android	mobil	og	tablet.	Du	kan	også	downloade	dine	film	til	din	iPad	og	bruge	både	Chrome	Cast	og	Airplay.	Koderne	
til	1	premiere	 lm	skal	 indløses	 inden	den	15.	 juli	2016.	Koden	til	1	års	forbrug	af	premiere	film	skal	 indløses	 inden	
den 30. juli 2017. Øvrige betingelser for gave-koderne se: http://blockbuster.dk/hj%C3%A6lp/vilk%C3%A5r. Har du 
spørgsmål kontakt Blockbuster: http:// blockbuster.dk/kontakt.  

7.3 Gavekort til Nordisk Film Biografer Popcorn. I alt 3.000 stk. (værdi 36 DKK pr. stk.). Hvis du vinder, får du via din app 
en fysisk kode tilsendt eller en QR kode, som kan indløses I Nordisk Films Biografer. De fysisek koder udløber 30.04.17, 
mens QR koder udløber 31.12.17. Øvrige betingelser for gavekortet, kontakt Nordisk Film tlf. 70 13 12 11.  

Vilkår for persondata & konkurrencen Mastercard® Priceless Specials – Scan, Spin & Win

http://blockbuster.dk/hj%C3%A6lp/vilk%C3%A5r
http://blockbuster.dk/kontakt


7.4 Gavekort til Bonbon Land. 1 gratis adgangsbillet for 1 person 1 valgfridag i 2017. I alt 50 stk. (værdi 199 DKK pr. stk). 
Gavekortet sendes pr. mail. Gavekortet skal anvendes i 2017. Øvrige betingelser for gavekortet, kontakt Bonbon Land 
tlf. 55 53 07 00

8. Golden Ticket præmier (hovedpræmierne)

8.1 Rejsegavekort til SPIES REJSER. 1. stk. værdi 20.000 DKK. For gavekortet gælder SPIES REJSER almindelige 
betingelser for gavekort, se http://www.spies.dk/rejsegavekort. Har du spørgsmål, kontakt Star Tours tlf. 70104200.  

8.2 Gavekort til Club La Santa – 2. stk. værdi 20.000 DKK. For gavekortet gælder La Santas almindelige betingelser for 
gavekort, se www.clublasanta.com/da.	Har	du	spørgsmål,	kontakt	Club	La	Santa	tlf.	76	50	04	00.

8.3 Gavekort til Bonbon Land – 2 stk. Pink Plus årskort til 2017 værdi 1.716 DKK pr. stk. Betingelser for gavekortet, 
kontakt Bonbon Land tlf. 55 53 07 00

8.4 PlayStation 4 konsoller – 2 stk. værdi 2.499 DKK pr. stk. Præmierne sendes via pakkepost. 

8.5 Vind en tur til Cannes film festival	d.	18-20	Maj	2017.	Cannes	film	festival	ser	i	år	frem	til	at	byde	dig	velkommen	til	
70 års jubilæum 2017. Du vil blive en stjerne blandt stjernerne opleve ”Red carpet”og skal bo på et af verdens førende 
hoteller, Le Majestic Barriére. Denne tur er inkl. Fly og hotel. 

8.6 Du har mulighed for at vinde billetter til UEFA Champions League. Vinderne udtrækkes løbende og får direkte besked 
via en af Mastercards samarbejdspartnere som står for præmiehåndteringen. 

8.7 For hver 2 Golden Tickets du indløser til at hjælpe World Food Programme (WFP) via ScanSpin&Win app’en i Danmark. 
Værdien af et skolemåltid (1,5 kr) blive doneret til WFP. Samlet set vil der max. kunne doneres 50.000 skolemåltider 
(Værdi 75.000 kr), fra ScanSpin&Win app’en i alt i perioden. WFP støtter ingen produkter eller services. 

9. Vinderne af Golden Ticket-præmier bliver trukket ved lodtrækning løbende fra d. 01.01.17-30.06.17. Vinderne
kontaktes på det telefonnummer, der opgives ved indsendelsen i forbindelse med Golden Ticket. Der sendes en SMS
eller ringes op til det oplyste nummer. Svares der ikke på denne SMS inden 7 dage, forbeholder Mastercard sig retten
til at trække en ny vinder, eller slet ikke at udtrække en vinder.

10. Vinderne	 af	 Golden	 Ticket-præmiernes	 navne	 offentliggøres	 på	 Mastercard.dk.	 Vinderne	 af	 alle	 Instant	 Win-
præmierne	får	direkte	besked	i	app’en	og	offentliggøres	ikke,	men	liste	over	vinderen	udleveres	ved	henvendelse	til
Priceless_stockholm@priceless.com.

11. Mastercard indestår ikke for udlevering af præmierne i de tilfælde, hvor samarbejdspartnere måtte ophøre deres
virksomhed, eller ikke længere tilbyder de præmier, der indgår i konkurrencen.

12. Når	du	skal	indløse	dine	præmier,	kan	der	være	behov	for	at	oprette	profiler	eller	indtaste	personlige	informationer.
Disse informationer har Mastercard ikke adgang til. Her vil dine personlige informationer blive brugt og gemt i
overensstemmelse med vilkår hos enkelte samarbejdspartnere.

13. Mastercard er ikke ansvarlig, hvis en kvittering ikke bliver registreret eller bliver registreret forkert eller for sent af
tekniske årsager. Vi og vores samarbejdspartnere kan ikke garantere konstant adgang til app’en.

http://www.spies.dk/rejsegavekort
http://www.clublasanta.com/da
mailto:Priceless_stockholm@priceless.com


MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE 

14. Det er frivilligt at anvende app’en og at deltage i konkurrencen. Den ansvarlige for indsamling og brug af 
dine		personoplysninger	i	app’en	er	Mastercard	Europe	SA,	Chaussee	de	Tervuren	198a,	1410	Waterloo,	Belgien.		

15. Dine personoplysninger – f.eks. navn, e-mail, telefon, adresse og oplysningerne fra din betalingstransaktion – bliver 
udelukkende behandlet med det formål at give dig mulighed for at deltage i konkurrencen, at orientere vinderne og at 
udlevere præmierne, og oplysningerne vil blive slettet kort efter konkurrencens afslutning.  

16. Du kan få lov til at se dine personoplysninger eller til at få korrigeret eventuelle fejl ved at sende en e-mail til  
Priceless_stockholm@priceless.com. Personoplysninger gemmes på Parse-platformen og bliver ikke videregivet 
til	 tredjemand.	Dog	bliver	de	 til	 brug	 for	ovennævnte	 formål	 videregivet	 til	Mastercards	 serviceudbyder	McCann	
Worldgroup A/S i overensstemmelse med gældende lov. Ved at deltage i kampagnen giver du dit samtykke til, at dine 
personoplysninger anvendes som beskrevet her. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men vil i så fald ikke 
længere kunne deltage.  

17. For yderligere oplysninger om databeskyttelsen hos Mastercard henvises der til vores globale politik vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger på http://www.Mastercard.com/dk/personal/da/general/notits-om-global- politik-
vedr-beskyttelse-af-personlige-oplysninger.html.  

18. Mastercard er ikke ansvarlig for databeskyttelsen hos de forhandlere, hvor man kan indløse præmier fra konkurrencen. 
I tilfælde af spørgsmål vedrørende en forhandlers databeskyttelse henvises der til den pågældende forhandler.  
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