
Konkurransebetingelser - Rusta forvandler uteplassen 
Rusta Norge 2019 
  
Personvern  
Rusta ønsker deg, i samarbeid med Radio Norge, velkommen til vår konkurranse om å vinne gavekort 
på 10.000kr. Vi vil gjerne dele litt informasjon om hvordan vi håndterer personlige opplysninger gitt 
til oss, og vi oppfordrer deg til å kontakte oss hvis du har spørsmål og/eller tanker rundt dette 
temaet. 
  
Personopplysninger 
De personlige opplysningene du oppgir ved deltakelse behandles i overensstemmelse med gjeldende 
lovgivning om håndtering av personlige opplysninger. 
  
Du må oppgi ditt navn og bilde av din uteplass når du melder deg på konkurransen. Opplysningene vil 
kun benyttes ved administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i 
personopplysningsloven. Dersom du vinner konkurransen vil vi be om ytterligere 
kontaktopplysninger, for å kunne gi deg premien. Dine kontaktopplysninger deles ikke med 
tredjeparter. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet. 
  
Konkurranseregler 
Konkurransen ”Rusta forvandler uteplassen” foregår på Morgenklubben sin Facebook-konto 
(@radionorgemorgenklubben) den 21.03-29.03.2019. To heldige vinnere trekkes fra 
kommentarfeltet til konkurranseposten og annonseres av Radio Norge den 29.03.19. Vinnerne 
mottar et gavekort hver på 10 000 kr fra Rusta og kan plukke ut produkter i en Rusta-butikk for å 
fornye uteplassen sin.  
  
En forutsetning når vinneren mottar premien er at personen stiller opp når Rusta dokumenterer 
forvandlingen. Det er derfor viktig at du har ledig tid på dagtid den 4. eller 5. april for da kommer et 
Rusta-team på besøk. En stylist vil hjelpe med å finne en stil, bistå i utvelgelse av produkter samt 
styling av uteplassen. Et filmteam vil være med i butikk og hjemme hos vinner når uteplassen styles. 
  
Konkurransen er gratis og åpen for alle over 18 år. Konkurransen starter 21.03.2019 og avsluttes 
29.03.2019. 
  
Deltakelse 
For å delta kommenterer du på facebook-posten til @radionorgemorgenklubben som annonserer 
konkurransen. Du kan kommentere så mange ganger du vil på posten. Som tidligere nevnt må 
vinneren stille opp når Rusta dokumenterer forvandlingen. Det vil være med et filmcrew som filmer 
hele «makeoveren» og resultatet, dette skal benyttes i markedsmateriale for Rusta Norge. Vinneren 
og andre deltakende må signere eget samtykkeskjema vedrørende dette. 
  
Kåring 
Konkurransen ”Rusta forvandler uteplassen” foregår på Morgenklubben med Loven og 
co sin Facebook-konto (@radionorgemorgenklubben) den 21.03-29.03. 2019. To heldige vinnere 
trekkes fra kommentarfeltet på posten som ligger på @radionorgemorgenklubben sin Facebook-
profil og annonseres den 29.03.2019. 
  
Premie  
Det trekkes to (2) vinnere av konkurransen. Vinnerne får en premie bestående av et gavekort fra 
Rusta som skal benyttes til produkter for å style opp uteplassen til en verdi av kr. 10.000,- Selve 
gjennomføringen vil skje 4. eller 5. april, så det er viktig at du har ledig tid på dagtid en av disse 
datoene. Det vil komme et team og hjelpe til med transport og pynting. 



  
Rettigheter 
Dersom du vinner konkurransen er det en forutsetning at du gir Rusta rett til å publisere video- og 
bildemateriell fra gjennomføringen av ”Rusta forvandler uteplassen” i alle Rusta sine egne digitale 
kanaler i Norden og Tyskland. Vinneren og evt. andre deltakende må signere eget samtykkeskjema 
vedrørende dette. 
  
Rusta Norge forbeholder seg retten til å slette kommentarer på konkurranseposten på Facebook 
uten varsel, dette dersom vedkommende bryter retningslinjer innen diskriminering og lignende. 
Dersom ditt bidrag blir slettet, vil du heller ikke ha rett på noen premie.  
  
Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere sine vinnersjanser kan 
automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse. Rusta Norge kan på et hvilket som 
helst tidspunkt avbryte konkurransen. 
  
 


