INDSENDELSESFORMULAR
(Udfyld formularen med BLOKBOGSTAVER)

Denne formular er til (markér det relevante punkt):
Cool Creations – Modellens navn:
Send dit billede til CoolCreationsDK@LEGO.com
Skriv til LEGO® Life – Emne:
Send dit brev til LEGOLifeDK@LEGO.com
Kære forælder/værge
Beskyttelse af dit barns personlige oplysninger er afgørende for os. Derfor har vi brug for din
skriftlige tilladelse, hver gang dit barn sender noget til os.
1 Udskriv, udfyld og underskriv denne formular.
2 Scan formularen, eller tag et billede af den. Husk at sørge for, at teksten og underskriften kan læses.
3 Send billedet af formularen til den relevante e-mailadresse (se ovenfor) sammen med
et Cool Creations billede eller et brev til LEGO Life.
Du kan læse mere om LEGO.com og onlinesikkerhed her: https://www.lego.com/da-dk/life/digital-safety

Barnets navn:

Barnets alder:

Forælder/værges navn:
Postadresse:
Postnummer:
Telefonnummer: (

By:
)

E-mailadresse:
Jeg giver hermed mit samtykke til, at barnet, hvis navn er angivet ovenfor, må sende materiale til LEGO Koncernen, og
at hans/hendes billede eller model må bruges i LEGO® Life Magazine, LEGO Life appen og på LEGO.com. Jeg fraskriver
mig retten til at gennemse eller godkende enhver endelig gengivelse af sådanne billeder eller en sådan model. Jeg
fritager og friholder LEGO System A/S og dennes medarbejdere, direktører og ledere fra enhver handling og ethvert
krav, som jeg, mine arvinger, min eksekutor, mit bo i øvrigt, mine successorer eller fuldmægtige måtte have nu eller
i fremtiden i forbindelse med de rettigheder, der er overdraget ovenfor, eller i forbindelse med billeder af eller
modeller bygget af barnet, hvis navn er angivet ovenfor.
Personoplysninger, der afgives til eller indsamles af LEGO Life, administreres af LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190
Billund, som dataansvarlig. Vores indsamling af data og dine rettigheder som registreret person er beskrevet i vores
fortrolighedspolitik, som findes på LEGO.com – alle andre LEGO enheder, der indsamler data for LEGO Life, fungerer
som databehandlere på vegne af LEGO System A/S. Ved at udfylde og underskrive denne formular erklærer jeg, at
jeg har læst og accepteret alle konkurrencevilkår og -betingelser. Jeg accepterer desuden, at det indsendte
materiale fremover tilhører LEGO Koncernen. LEGO Koncernen forbeholder sig retten til at annullere eller
ændre en konkurrence uden forudgående varsel.

Forælder/værges underskrift:
Dato:
Fortrolighedspolitik: https://www.lego.com/da-dk/legal/legal-notice/privacy-policy-full
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