

LEGO® LIFE MAGAZINE – INDSENDELSESFORMULAR 

Kære forælder/værge
Vi er glade for at høre, at du gerne vil indsende dit barns Cool Creation og/eller brev til Max! Se den vigtige
meddelelse om vores fortrolighedspolitik nedenfor, inden du udfylder og indsender denne formular.


Cool Creations – Modellens navn:

Skriv til Max hos LEGO® Life – Emne:



Næste skridt: 
1.	Udfyld denne formular ved at markere alle relevante afkrydsningsfelter og angive de
nødvendige oplysninger og underskrifter.
2.	Send formularen til Coolcreations@LEGO.com, og vedhæft det Cool Creations-billede og/eller
et billede af det brev, du gerne vil have offentliggjort.


Barnets fornavn:					
Land:		

Barnets alder:

E-mailadresse: 

Meddelelse om fortrolighedspolitik: Hvorfor beder vi om disse oplysninger?

Det er yderst vigtigt for os at beskytte dit barns personoplysninger. Vi har brug for dit skriftlige samtykke til at indsamle dit barns
personoplysninger (f.eks. navn eller kontaktoplysninger), så dit barn kan indsende et Cool Creations-bidrag eller skrive til LEGO® Life.
LEGO System A/S vil bruge de oplysninger, du angiver i denne formular, til at kontakte dig, hvis der er behov for det. Du kan altid ændre
mening og trække dit samtykke tilbage ved at kontakte vores kundeservice. Du kan læse mere om LEGO Life, LEGO.com og onlinesikkerhed på:
LEGO.com/life/digital-safety, og du kan læse mere om vores fortrolighedspolitik her: LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy.

Vilkår og betingelser:

Jeg fraskriver mig hermed retten til at gennemse eller godkende enhver endelig gengivelse af disse billeder. Jeg fritager og friholder hermed
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 vilkår og betingelser for LEGO Life. Jeg accepterer desuden, at det indsendte materiale fremover
tilhører LEGO Koncernen. LEGO Koncernen forbeholder sig ret til at aflyse eller ændre dette program til enhver tid uden forudgående varsel.

	
Ja! Jeg giver mit samtykke til, at mit barn må indsende et Cool Creations-billede og/eller et billede af
Afkryds
venligst
begge


et brev til LEGO® Life maskotten Max, og til, at de indsendte materialer må bruges i LEGO® Life Magazine,
i LEGO® Life appen eller på webstedet LEGO.com.

	
Jeg accepterer ovenstående vilkår og betingelser og ønsker, at mit navn, som det er angivet nedenfor,
fungerer som min elektroniske signatur.

Forælder/værges underskrift: 
Dato: 
Send billeder af bidraget og denne formular i en e-mail til Coolcreations@LEGO.com

