Betingelser og vilkår
Den vigtige og mindre spændende del.
Her er alle betingelserne og vilkårene i forbindelse med
Den Store Strikkemaskine (den virtuelle version af Den
Store Strikkefest). Hvis du er ved at lave en virtuel hue,
anbefales du at læse dette grundigt. Så du ligesom ved,
hvad du siger ja til.
1. Læs venligt disse betingelser og vilkår grundigt, før du begynder at bruge den virtuelle version af Den Store Strikkefest (kampagnen). Ved at deltage i kampagnen, accepterer
du betingelserne og vilkårene og bekræfter at følge dem.
2. En donation på 2 kr. vil blive givet til Røde Kors for hver
unikke hue, som bliver designet og delt på Facebook eller
Twitter direkte fra Den Store Strikkemaskine-side.

10. Denne kampagne er på ingen måde sponsoreret,
administreret eller forbundet med Facebook eller Twitter.
Delinger på Facebook og Twitter falder under de krav og
betingelser, som er gældende for disse sider.
11. Vi garanterer ikke en uforstyrret eller sikker adgang til
hjemmesiden. Vi kan fjerne eller ændre en hvilken som helst
del af hjemmesiden i forbindelse med kampagnen uden at
give besked og vil ikke stå til ansvar for, at hjemmesiden er
utilgængelig på noget tidspunkt eller for en periode. Forskellige faktorer, som ligger udenfor kampagnens kontrol, kan
interferere med hjemmesiden. Hvis hjemmesiden ikke virker,
kan du jo tage en lille spadseretur i parken og kigge på
egern, og når du kommer hjem igen, så vil internettet have
løst sin egen hårknude. (Vi krydser fingre).

3. Kun én donation af 2 kr. vil blive foretaget for
hver delt hue optil et maksimum på 20.000 delinger.

12. Vi kan ikke garantere, at indholdet på vores hjemmeside for kampagnen er fri for fejl eller udeladelser. Men vi
skal nok gøre vores bedste.

4. Kampagnens delingsdonationer vil begynde
den 5. september og slutte den 30. november, eller når
begrænsningen på 20.000 delinger er nået. Hvad end
der sker først.

13. Alt indhold og alle huer, som er lavet i forbindelse
med kampagnen vil blive betragtet som fælleseje, og vi vil
have retten til at bruge indhold/huer til andre tiltag, som
har relation til Den Store Strikkefest.

5. For at deltage i kampagnen skal en deltager være gammel nok til at have en Facebook- eller Twitter-profil og skal
overholde aldersbegrænsninger og andre regler gældende
for disse sider. Hvis du ikke er gammel nok, så smut ud og
leg, teen er alligevel ikke klar før om en halv time.

14. Vi er ejeren og rettighedshaveren af alle immaterielle rettigheder relateret til denne kampagne eller vores
hjemmeside.

6. Vores beslutning omkring alle markedsføring er afgjort
og bindende, og der vil ikke blive indgået nogle korrespondancer. Vi prøver dog at besvare alle håndskrevne breve.
7. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver person, som bliver fundet i at manipulere med
driften af kampagnen, at handle på en måde som ifølge
os betragtes som værende i strid med disse betingelser
og vilkår eller på en måde som af os anses for at være
forstyrrende. Vi holder øje. Vi holder altid øje.
8. Vi forbeholder os retten til at fjerne en hvilken som helst
hue eller andet indhold, som bliver fundet stødende eller
upassende.
9. Vi lover aldrig nogensinde at dele dine informationer
med andre. Vores fortrolighedspolitik er tilgængelige
på www.denstorestrikkefest.dk og forklarer, hvordan vi
håndterer data, vi har indsamlet fra dig, eller som du giver
til os. Ved at deltage i kampagnen giver du samtykke til
denne håndtering, og du garanterer, at alt overleveret
data er korrekt. Denne politik gælder også for vores brug
af cookies på denne side.

15. Vi forbeholder os rettigheden til at tilføje eller ændre
betingelser i forbindelse med kampagnen til enhver tid
ved at ændre denne side. Læs venligst denne side fra tid til
anden for at være opdateret omkring eventuelle ændringer,
vi foretager os.
16. Vi garanterer ikke, at denne hjemmeside
er fri fra fejl eller vira.
17. Vi vil ikke være ansvarlige for nogen som helst brugers
tab eller skade, hverken i kontrakten, erstatningsret (inklusiv forsømmelse), brud på lovbestemt pligt, eller på anden
måde, også selvom det er forudsigeligt, opstår under eller
i forbindelse med; brug af, eller ikke i stand til at bruge,
vores side; eller brug af eller afhængig af alt indhold vist
på vores side.
18. Disse betingelser og vilkår og kampagnen er reguleret
af den engelske lov. Retten i England og Wales vil have
eksklusiv jurisdiktion.
Tak, for at du besøger www.denstorestrikkefest.dk og for
at være en del af Den Store Strikkefest.
Promoter: innocent Ltd, Fruit Towers, Canal Building, 342
Ladbroke Grove, London, W10 5BU.

