Allmänna villkor - Trivia
Denna version gäller från 1 september 2019 och framåt.
Tävlingarna genomförs och organiseras av Cellect Mobile Entertainment Ltd.
Läs dessa allmänna villkor innan du registrerar dig på webbplatsen för att delta i tävlingen.
Du måste bekräfta att du accepterar dessa villkor innan du kan delta.
1. GODKÄNNANDE
- Cellect Mobile Entertainment Ltd., ("Cellect") erbjuder tävlingen ("service")
klwww.cellect.mobi( "Webbplats").
- Vid registreringen som deltagare i tjänsten bekräftar deltagaren ("Deltagaren") att han eller
hon har läst, förstått och accepterat de allmänna villkoren
("Villkoren") som anges nedan och samtycker till och respekterar vår integritetspolicy som
anges i detta avsnitt 8.
2. TJÄNSTEN
- Spelet som erbjuds är ett test av kompetens och kunskapsspel. Vinnaren är den som slutför
spelet på kortast tid under en spelperiod. Deltagarna kan vinna ett pris som väljs i förväg
eller tillkännages i denna tjänst.
- För att delta i tävlingen måste deltagaren registrera sig på webbplatsen och prenumerera
på tjänsten. Deltagaren får ett textmeddelande med ett lösenord för mobilnumret eller
använder ett lösenord för att logga in. Deltagarna måste ange sitt eget lösenord vid
registreringen. Lösenordet är personligt och kan inte överföras till andra.
- Deltagaren accepterar prenumerationsavtalet när han / hon loggar in på webbplatsen med
sitt personliga lösenord och har bekräftat och accepterat de villkor som gäller för
prenumerationen i förväg. Varje deltagare kan få ett nytt personligt lösenord gratis, upp till 3
gånger om lösenordet går förlorat eller glömt, med hjälp av "Glömt ditt lösenord?" på plats.
Nytt lösenord skickas omedelbart via SMS.
- Vinnaren av månadens tävling är den tävlande som svarade korrekt på flest frågor och
avslutade på kortast tid.
- Prenumerationen gör det möjligt för deltagarna att logga in på spelet via webbplatsen och
spela skicklighetsspelet så många gånger de vill.
3. DELTAGARE
- För att delta i spelet måste deltagaren vara 18 år och vara bosatt i Sverige. Varje deltagare
kan bara prenumerera på en prenumeration.
4. BETALNING / KOSTNAD
- Det kostar 90 kronor per vecka för att delta i spelet.
Prenumerationsavgiften betalas i början av varje 7- dagarsperiod.

- Deltagaren ansvarar för att prenumerationsavgiften kan debiteras en mobilabonnemang
eller det förbetalda kortet som används.
- Avgiften betalas med mobilabonnemang, antingen via den månatliga fakturan eller med ett
förbetalt kort.
Prenumerationsavgiften visas på mobiloperatörens månadsfaktura.
5. Annonsering av vinnare
- Vinnaren kommer att tillkännages på webbplatsen www.cellect.mobi i slutet av varje
spelperiod. Spelperioden för denna tävling är 01/04 / 2020 - 31/12/2020. Vinnaren är
ansvarig för att betala eventuella skatter på vinsterna i enlighet med lokala och nationella
regler och förordningar. Priset kan inte överföras till andra förrän det överförs till vinnaren.
- Cellect Mobile Entertainment kontakter vinnaren via telefon till det registrerade mobilnumret
som registrerats in av deltagaren. Om Cellect Mobile Entertainment inte kommer i kontakt
med vinnaren efter 2 påringningar under en period av två veckor efter tillkännagivandet,
kommer priset att delas ut till deltagaren som kom på andra plats. Cellect Mobile
Entertainment kommer att kontakta denna deltagare i enlighet med samma procedurer och
överföra priset till deltagaren på tredje plats, om han eller hon inte nås etc.
6. SLUT AV TJÄNSTEN
- Tjänsten kan avslutas med omedelbar verkan genom att skicka ett textmeddelande med
lösenord TRIVIA STOP till kortnummer 72660.
- TRIVIA STOP måste skickas från samma mobilabonnemang som tjänsten registrerades på.
7. ANVÄNDARREGLER
- Cellect Mobile Entertainment förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som manipulerar
eller försöker manipulera tjänsten eller webbplatsen. Det samma gäller för deltagare som av
misstag försöker påverka tävlingsresultaten eller bryter med användarvillkoren.
8. PRIVACY OCH INFORMATIONSSÄKERHET
- Cellect Mobile Entertainment behandlar personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen. För mer information om behandling av personuppgifter och
informationssäkerhet, se dokumentet om sekretesspolicy.
9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
- Alla deltagare i tävlingen är medvetna om att deltagande sker på egen risk och ansvar och
att Cellect Mobile Entertainment inte kan garantera en deltagares vinst i konkurrens. Cellect
Mobile Entertainment ansvarar inte för förlust av data för svar på sen ankomst, förseningar,
ändringar, manipulation eller fel i e-postkommunikation eller annan information som matats
in, kommuniceras, överförs eller lagras på grund av externa datornätverk eller programvarueller maskinvarufel i Deltagare eller tredje part utstyr.
Cellect Mobile Entertainment ansvarar inte heller för felaktig, avbruten, försenad eller på
annat sätt förlorad information som orsakat deltagare till dess applikation eller utrustning som
används för att delta i tävlingen.

- Cellect Mobile Entertainment ansvarar inte för några skador som anbringats på vinnare
eller släktingar till vinnaren i samband med förstärkningen.
Hittills har ansvarsfriskrivningen inte tillämpats på annat sätt enligt lag.
- Cellect Mobile Entertainment ansvarar inte för stöld eller skada på lagrad data,
lagringsmedia, obehörig förändring eller manipulation av data i datorsystemet eller
lagringsmediet för deltagare eller tredje parter. Cellect Mobile Entertainment ansvarar endast
för skador på grund av avsiktlig eller grov vårdslöshet från Cellect Mobile Entertainment.
- Cellect Mobile Entertainment ansvarar inte för skador eller andra fordringar som beror på
att vissa skyldigheter inte fullföljs om felet beror på omständigheter utanför Cellect Mobile
Entertainments kontroll och som förhindrar eller väsentligen underlåter att uppfylla
skyldigheten. Så snart hindret upphör måste skyldigheten genomföras i överenskommelse.
Som undantag beaktas krig, fientlighet, handling eller misslyckande av myndigheterna,
konflikt på arbetsmarknaden, ask, brand, misslyckande eller försening i operatörens nätverk
och liknande omständigheter.
10. LÄNKAR TILL OCH FRÅN Cellect Mobile Entertainment webbplats
- Cellect Mobile Entertainment ansvarar inte för utformningen eller innehållet i externa länkar
11. INTELLEKTUELLA RÄTTIGHETER
- Detta avtal innebär inte överföring av immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt,
varumärken, patent eller andra rättigheter, mellan Cellect Mobile Entertainment och
deltagaren. Cellect Mobile Entertainment har ingen relation till produkterna eller
återförsäljarna av de produkter som är lönsamma i konkurrens.
12. LAGSVAL
- I en tvist mellan deltagarna och Cellect Mobile Entertainment kommer svensk lag.
- Vid tvist är rätt plats tingsrätt i Haifa-lagen.
13. KONTAKTINFORMATION
Denna tjänst tillhandahålls av Cellect Mobile Entertainment. Om du har frågor eller vill
komma i kontakt med Cellect Mobile Entertainment kan du ringa kundtjänst på 46772101124
eller skicka ett nytt e-postmeddelande till service@cellect.mobi, alternativt besök
webbplatsen www.cellect.mobi

PRIVACY Uttalande, syfte och omfattning
Cellect Mobile Entertainment LTD (nedan kallat företaget) har sitt huvudkontor i Israel
(Mailbox 211, Kiryat Chayim).

Denna sekretesspolicy beskriver hur företaget samlar in och behandlar personuppgifter via
Internet eller på annat sätt, och företagets praxis med avseende på integritet. Företaget åtar
sig att skydda och behandla personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (BRP).
Företagets tjänster riktar sig till vuxna. Företaget samlar inte in personlig information om
personer som företaget vet är under 18 år utan verifierbart samtycke från föräldrar eller
vårdnadshavare. Personen har rätt att få information om de minderåriga har skickats och /
eller begärt radering. Om företaget blir medvetet om att en person som tillhandahåller sin
personliga information är under 18 år, ska företaget radera ovannämnda information så snart
som möjligt.
Denna sekretesspolicy är integrerad i de allmänna villkoren som finns på företagets
webbplats. Företaget bedriver sin verksamhet via sin webbplats. www.cellect.mobi.

2. DEFINITIONER
Med personuppgifter avses all information som är kopplad till en fysisk person. Informationen
betraktas som personlig om den drabbade personen kan identifieras.
Profilering innebär datainsamling som förenklar utvärderingen av en persons egenskaper
och därmed viktiga aspekter av hans / hennes personlighet.
Den registrerade är den fysiska person som den personliga informationen hänför sig till.
Beräkning avser all aktivitet som involverar personuppgifter, oavsett vilken process eller
metod som används, till exempel insamling, inspelning, användning, revision, organisation,
projektion och radering.
Överföringar innebär åtkomst till personlig information, till exempel genom att tillåta åtkomst,
sändning eller publicering.
Ansvarig behandling avser den juridiska enheten som bestämmer syfte, omfattning och
förfarande för behandling av personuppgifter.
Med databehandlare menas en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter
enligt instruktioner från den registeransvarige.
3. BEHANDLINGENS MÅL
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål som anges vid insamlingen eller för lagen.
Informationen samlas in, det vill säga personuppgifter, som gör det möjligt för företaget att
etablera eller förbättra förhållandet med kunderna och att anpassa och kontinuerligt förbättra
de tjänster företaget erbjuder.
Bearbetning av personuppgifter utförs lagligt och i god tro och data som samlas in eller
lagras är nödvändiga för att uppfylla behandlingsmålet. Företaget ser till att nämnda
behandling är laglig och i enlighet med syftet med insamlingen av personuppgifter.

4. KATEGORIER FÖR SAMLAD DATA OCH
INSAMLINGSMETOD SOM PERSONLIGA DATA VI SAMLAR
Den personliga informationen som samlas in är ditt fulla namn, e-postadress,
faktureringsinformation och mobilnummer och relaterade uppgifter som du frågar då och då.
Vi samlar in din personliga information, antingen för att du tillhandahåller den till oss eller
genom automatiserade processer. Mer specifikt:
A. INFORMATION TILLGÄNGLIG AV DIG
Vi samlar in din personliga information när du på eget initiativ skickar din information till oss,
mer specifikt när du:
prenumerera på vår webbplats för att ta emot innehåll för mobiltelefoner, till exempel

horoskop, meddelandeljud, spel, bilder, nyheter etc.
med hjälp av företagets nedladdningslänkar utan att registrera digwww.cellect.mobitill
exempel för enskilda nedladdningar eller SMS- prenumerationer via din mobiltelefon, din
 deltar i aktiviteter som tävlingar, spel, enkäter, forum,
 uttrycka dina åsikter, idéer eller förslag till oss eller genom kommunikation med oss.

Personuppgifterna tillhandahålls av betrodda tredje parter, som vi samarbetar med,
för att uppfylla insamlingsändamål och genom offentliga databaser.
B. INFORMATION SAMLADE I AUTOMATISKA PROCESSER - COOKIES
Cookies är information som automatiskt placeras i en fördefinierad fil på din dator
varje gång du besöker vissa webbplatser. Cookies hjälper dig att identifiera din dator
på ett unikt sätt. De tillåter oss att samla in information relaterad till servern, för att
hjälpa dig surfa på Internet och utvärdera vår webbplats och testa dess funktion.
Företaget använder cookies för att identifiera hur du surfar på internet för att avgöra
om du har laddat ner de funktioner som krävs för att få åtkomst till viss innehåll på vår
webbplats, för att bestämma det totala antalet besökare och för att identifiera dig när
du använder företaget. webbplats igen. Information om dina aktiviteter, på vår
webbplats och annan icke-personlig information kan också användas för att begränsa
elektronisk reklam till de som vi tror uppfyller dina intressen.
Cookies kan lagra åtkomstkodslistan för enkel åtkomst till en webbplats som du
tidigare har använt eller kan spara dina inställningar för att omdirigera dig till en
webbplats anpassad efter dina preferenser.
Cookies och andra identifieringsmedel samlar inte in information som kan användas
för att identifiera dig, såvida du inte frivilligt skickar in sådan information, till exempel
via en prenumerationsbegäran eller e-post. I detta fall kommer de automatiserade
medlen att vara
används för att ge ytterligare information om användningen av webbplatser och / eller
de interaktiva e-postmeddelandena för att göra dem mer användbara för dig.
Majoriteten av webbläsarna är programmerade att acceptera cookies. Du kan ändå
justera dina webbläsarinställningar för att vägra att ladda ner dem eller varna dig

varje gång du får en cookie. Var medveten om att vissa sidor på din webbplats inte
fungerar korrekt om du avvisar cookies och du kan därför uppleva att du inte kan
komma åt specifika applikationer.
Tredjepartsannonser kan visas på företagets webbplats, och de kan också innehålla
cookies, dessa cookies bestäms av annonsören eller den annonserade enheten och
företaget har ingen kontroll över dem. Se därför annonsören eller den annonserade
enhetens integritetspolicy för att ta reda på om de använder cookies och hur.
Vi kan använda cookies och andra liknande metoder för att associera din användning
av vår webbplats med personuppgifter som du har fått eller av en betrodd tredje part.
Om du till exempel har begärt information om framtida produkter eller kampanjer med
oss kan kakor och / eller webbläsarhistorik i relation till aktiviteter på vår webbplats
tillåta oss att begränsa det angivna materialet till det vi tror är intressant för dig,
baserat på din tidigare online-aktiviteter och preferenser. Men om företaget vill länka
din personliga information och cookies eller information om din webbhistorik på detta
sätt kommer vi att be om ditt samtycke.
Dessutom samlar den tekniska avdelningen och andra avdelningar i vårt företag eller
våra anställda automatiskt informationen om besökarna på företagets webbplats för
underhåll, förbättringar, säkerhet och andra berättigade och godtagbara skäl. Sådan
information kan inkludera besökarens IP-adress, typ av webbläsare, datum, tid,
varaktighet på besöket och specifika sidor du har besökt.
Om du vill veta mer om cookies kan du gå till http://www.allaboutcookies.org/.

5. FÖRETAGSPOLITIK FÖR PERSONLIGA DATA OCH ANMÄLNINGAR TILL
REGISTRERAD
Företaget ser till att du innan du anger någon personlig information har blivit informerad om
vem som samlar in din metod för insamling av information och syftet med insamlingen, samt
vad företaget kommer att använda informationen till. När du anger din personliga information
kommer företaget att meddela dig om de val du har angående deras användning, inklusive
all användning av uppgifter från företaget och tredje parter.
Denna sekretesspolicy beskriver de andra företagen som kanske vill skicka meddelanden
om deras produkter och tjänster, och att vi vill dela din personliga information med dig om du
samtycker till detta.
I händelse av att den registrerade personens personliga data samlas in manuellt eller på ett
sätt som inte är relaterat till Internet, till exempel via vykort eller registreringsformulär, är det
inte möjligt att förbereda detaljerade meddelanden. För att företaget ska få samtycke från
den registrerade personen, skickar företaget ett kort meddelande som beskriver hur den
registrerade personen kan ta emot vår integritetspolicy och annan relaterad information.
Företagets webbplats kan innehålla en länk till andra företagswebbplatser. Vissa av dessa
webbplatser kan ha företagets logotyp, även om de inte drivs av eller har någon associering
med företaget.
Företagets webbplats kan också ha annonser från andra företag. Företaget är inte ansvarigt
för någon sekretesspolicy eller reklamföretag från tredje part eller reklam på Internet, där du
kan omdirigeras via en länk som visas på företagets webbplats. När du omdirigerar från

företagets webbplats genom en sådan länk eller genom att klicka på en annons, bör du
hänvisa till tillämplig tredjeparts sekretesspolicy eller annonsörens webbplats för att överväga
hur de kommer att hantera den personliga information som samlas in från dig.
Företagets webbplats kan också länkas till webbplatser som drivs av relaterade företag, till
exempel företag som är medlemmar i företagets grupp. Även om medlemmarna i gruppen
följer gruppens regler, bör den registrerade använda de aktuella integritetsförklaringarna,
vilket kan variera i vissa aspekter av dessa riktlinjer.
6. ANVÄNDNING / BEHANDLING AV BOLAGS PERSONLIG INFORMATION OCH
ÖVERFÖRING TILL TREDJE PARTER
Företaget kommer att använda den personliga information som du tillhandahåller i enlighet
med denna sekretesspolicy och enbart för de syften för vilka den har samlats in och kommer
inte att överföra den till en tredje part som inte gör den relaterad eller kopplad till den, såvida
du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till det.
Om företaget tar emot personuppgifter från en tredje part, till exempel en affärspartner,
kommer sådan information att användas av oss i enlighet med denna sekretesspolicy.
Företaget kan använda den personliga information som du gav under registreringen för att
skicka viktig information och meddelanden om ditt konto och de begärda tjänsterna.
Företaget kommer att samla in personlig information från den registrerade när han eller hon
begär att ta emot filer eller tjänster från företaget, som kommer att
behandla begäran om hjälp eller service, inklusive behandling och slutförande av
beställningen och betalningen. I sådana fall delar inte företaget information med tredje parter,
med undantag för de som företaget använder för att bedriva sin verksamhet (till exempel
genomförandet av order- och betalningshantering), som krävs för att påskynda inköp gjorda
genomwww.cellect.mobi.
Varje tredje part som utför behandling på företagets vägnar, till exempel, är en partner eller
tjänst som krävs för att ingå ett databehandlingsarrangemang som är i enlighet med
sekretesspolicyn. Villkoren för sekretesspolicyn bör inkluderas i dessa avtal.
Den personliga informationen visas endast för tredje parter vid behov eller om den
registrerade uttryckligen accepterar den. Personuppgifterna ska tillhandahållas anonymt, om
det anses lämpligt.
Företaget kan också använda all personlig information anonymt för forskningsändamål.
Dessutom kan ett närstående företag som tillhandahåller information skjuta nedladdningar av
data och filer genom att samla in personuppgifter på företagets vägnar när den registrerade
registrerar sig på www.cellect.mobieller logga in för individuella nedladdningar av filer och
tjänster via telefonen. Företaget delar personlig information med sina partners för att erbjuda
dig tjänster och nedladdningar av filer och andra tjänster du har begärt. Företagets partner
ger också din mobiloperatör den information som krävs för att debitera dig för tjänster och
nedladdningar av filer du har köpt.
Företaget kan dela din personliga information med företag som är anslutna eller partners
eller företag i samma grupp för att uppfylla behandlingsmålet.
Alla företagets anställda är utbildade i integritet och datasäkerhet. Anställda och chefer i
företaget bör ha legitima skäl för att få tillgång till din personliga information. Företaget kan

dela din personliga information med outsourcade anställda eller agenter som hjälper till att
hantera informationsaktiviteter (t.ex. administrera tävlingar, utföra order, statistisk analys),
men kan bara använda dina personuppgifter för att tillhandahålla en viss tjänst och inte för
något annat syfte.
Företaget kan ingå avtal med andra företag som äger tekniken som gör det möjligt att
anpassa de reklam- och marknadsföringsmeddelanden du får på företagets webbplats.
Icke-personlig information och information om ditt företag på dessa platser kan
delas med dessa företag för att uppnå denna anpassning. Dessa företag delar inte din
information med någon tredje part eller använder den för något annat syfte. Det är dock
möjligt att webbläsarloggen och annan demografisk information kan användas anonymt,
enbart för att annonsera statistiska ändamål av företaget eller dess dotterbolag.
7. PORTABILITET FÖR PERSONLIG INFORMATION
Personuppgifterna kan endast överföras till ett tredje land om lagstiftningen i landet ger
tillräckligt skydd av informationen. Om lagen i tredje land inte ger tillräckligt skydd för
informationen kan personuppgifterna endast överföras till det landet om den registrerade har
gett sitt samtycke till överföringen.

8. PERSONLIG INFORMATION
Företaget kan publicera din personliga information utan att ge dig något val, att skydda
företagets legitima rättigheter, rättigheterna för de andra företagen i gruppen, eller
rättigheterna för dess anställda eller affärspartners, att hålla sig till webbplatsen och
besökarens säkerhet och för att skydda mot bedrägeri eller störningar. av allmänheten och
säkerhet, allmänt intresse av att följa lagen eller rättsliga förfaranden.
9. FÖRETAGSOPPGIFT
I händelse av att företaget helt eller delvis överlåter sin verksamhet eller säljer eller överför
tillgångar eller i allmänhet bedriver en fusion eller överföring av dess verksamhet, kan
överföra dina personuppgifter till en tredje part som en del av denna transaktion.
10. LAGRING AV PERSONLIG INFORMATION
Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de
samlades in och så länge det är tillåtet enligt lag. Information om lagring av personuppgifter
och lagringsperiod bestäms i företagets policy för datalagring.
11. SÄKERHET
Vi använder lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att hålla
personlig information korrekt och uppdaterad, liksom för att skydda personlig information från
obehörig eller olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.
12. DATA RÄTTIGHETER
Alla registrerade personer har följande rättigheter i enlighet med BRP, som företaget
respekterar och skyddar:

(A)rätt till tillgång
(B)rätt till information
(C)rätt till rättelse,
(D)rätten att glömmas,
(E)rätten till begränsning,
(F)rätten till dataportabilitet;
(G)direkt för att motsätta sig själva,
(TIMMAR)rättigheter relaterade till automatiska beslut och profilering.
Om du ber företaget sluta använda din personliga information måste företaget uppfylla din
begäran och behålla endast den information som krävs för att följa nationell lagstiftning.
Du kan kontakta företaget för att utöva dina rättigheter, och företaget ska svara i tid, inte mer
än 30 dagar.
13. UPPDATERING AV PRIVACYKOMMITTÉN
Ovanstående bestämmelser utgör hela avtalet med företaget som har rätt att ändra eller
uppdatera eller ta bort bestämmelser härmed utan föregående meddelande. Ändring eller
uppdatering av de tre i kraft efter den relevanta ändringen av detta dokument. Därför bör du
regelbundet granska detta uttalande för att få information om företagets senaste policyer och
praxis. Om företaget väsentligt ändrar sin praxis beträffande insamling och användning av
din personliga information kommer ovanstående information fortfarande att omfattas av
riktlinjerna för insamling, såvida du inte har meddelats och inte gör invändningar mot
ovannämnda ändring.
14. KONTAKTA OSS
För att utöva dina rättigheter, till exempel att lösa en integritetsproblem, problem relaterade
till insamling och behandling av dina personuppgifter, för att ändra, korrigera eller ta bort din
personliga information eller avsluta prenumerationen från oss, kan du kontakta företaget via
e-post service@cellect.mobi, när man ska ringa kundtjänst på 46772101124 eller när du
skickar ett brev till företagets huvudkontor i Kiryat Chayim, Mailbox 211, Israel.
Om du har ett klagomål om vår hantering av dina personuppgifter har du rätt att kontakta
myndigheterna i det land där du bor.

