
FORMULÄR FÖR BIDRAG TILL LEGO® LIFE MAGAZINE  
  

Bästa förälder/vårdnadshavare,
Härligt att du vill skicka in ditt barns Cool Creation och/eller brev till Max! Läs det viktiga meddelandet 
om datasekretess nedan, och fyll sedan i och skicka in detta formulär.
 
          Cool Creations – Modellens titel:   

          Skriv till Max på LEGO® Life – Brevets ämne:
 

Gör så här:  
 1.  Fyll i detta formulär genom att kryssa i alla relevanta rutor och ange den efterfrågade  

informationen och signaturerna enligt anvisningarna.
 2.  Skicka formuläret till Coolcreations@LEGO.com tillsammans med ett foto av den Cool Creation 

och/eller det brev som du vill få publicerat.
  

Barnets förnamn:                       Barnets ålder:

Land:                E-postadress för kontakt:  

Information om datasekretess: Varför ber vi om den här informationen?
Vår högsta prioritet är att skydda ditt barns personuppgifter. Vi behöver ditt skriftliga medgivande för att inhämta ditt barns personuppgifter 
(som namn och kontaktinformation) så att ditt barn kan skicka in bidrag till Cool Creations eller skriva till LEGO® Life. LEGO System A/S kommer 
att använda informationen du lämnar i detta formulär för att kontakta dig vid behov. Du kan när som helst ändra dig och ta tillbaka ditt  
medgivande genom att kontakta kundtjänst. Du kan läsa mer om LEGO Life, LEGO.com och onlinesäkerhet här: LEGO.com/life/digital-safety 
och du kan läsa mer om vår sekretesspolicy här: LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy. 

Tävlingsvillkor:
Härmed avsäger jag mig alla rättigheter att kontrollera eller godkänna slutprodukter av dessa bilder. Härmed befriar jag LEGO System A/S 
och dess personal, chefer och tjänstemän från åtgärder, anspråk och krav av alla slag som jag, mina arvingar, exekutör, administratör, ombud 
eller agenter kan komma att ha nu eller i framtiden och som avser eller hänger samman med de rättigheter som ges ovan eller bilderna eller 
skapelsen från det barn som namnges ovan. Alla personuppgifter som lämnas till eller samlas in av LEGO Life kontrolleras av LEGO System 
A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Danmark, som är personuppgiftsansvarig. Vår insamling av uppgifter och dina rättigheter som registrerad 
beskrivs i vår sekretesspolicy som finns på LEGO.com – alla andra LEGO enheter som samlar in uppgifter för LEGO Life agerar som register-
förare på uppdrag av LEGO System A/S. Genom att fylla i och underteckna detta formulär försäkrar jag, undertecknad, att jag har läst och 
godkänner alla regler och villkor för LEGO Life. Jag förstår att alla bidrag tillfaller LEGO Koncernen. LEGO Koncernen förbehåller sig rätten att 
avbryta eller ändra detta program när som helst utan föregående meddelande. 

 Ja! Jag ger mitt samtycke till att mitt barn skickar in ett foto av en Cool Creation och/eller ett brev till  
 LEGO® Life maskoten Max, och till att det inskickade materialet får användas i LEGO® Life Magazine, i  
 LEGO® Life appen, på webbplatsen LEGO.com och på LEGO Koncernens sociala mediekanaler.

     
  Jag godkänner villkoren enligt ovan och använder mitt namn enligt nedan som min  

elektroniska signatur. 

Förälders/vårdnadshavares underskrift:   

Datum:  

Kryssa  
i båda

 
Skicka bilder på ditt bidrag och detta formulär till Coolcreations@LEGO.com


	Barnets förnamn: 
	Barnets ålder: 
	Land: 
	Epostadress för kontakt: 
	Föräldersvårdnadshavares underskrift: 
	Datum: 
	modellens titel: 
	brevets amne: 
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off


