
   
 
 
"Bosch 36 V Batteri Kampagne" fra Bosch Home and Garden - Deltagerbetingelser 
 
Ved køb af følgende Bosch 36 V plæneklipper-modeller (i det følgende "Bosch 36 V plæneklipper") 
 

 EasyRotak 36-550 

 UniversalRotak 36-550 

 UniversalRotak 36-555 

 UniversalRotak 36-560 

 UniversalRotak 36-590 

 UniversalRotak 36-670 

 AdvancedRotak 36-650 

 AdvancedRotak 36-660 

 AdvancedRotak 36-690 

 AdvancedRotak 36-750 

 AdvancedRotak 36-850 

 AdvancedRotak 36-890 

 AdvancedRotak 36-905 

 AdvancedRotak 36-950 

 Rotak 32 LI 

 Rotak 36 LI 

 Rotak 37 LI 

 Rotak 370 LI 

 Rotak 42 LI 

 Rotak 43 LI 

 Rotak 430 LI 
 
mellem den 18. maj 2020 - 31. juli 2020, begge dage inklusive, kan du modtage et Bosch 36 V 4.0 Ah 
batteri til en værdi (incl. moms) af ca. 1.700,- kr. (herefter ”batteri”). 
 
Følg disse instrukser: 
 

1) Køb en Bosch 36 V plæneklipper fra en forhandler med forretningssted eller webshop i 
Danmark. 
2) Registrer dig selv og din Bosch 36 V plæneklipper på www.MyBosch-Tools.com inden for 4 
uger efter købet. Efter registrering skal du downloade dit garantibevis. 
3) Efter registrering vil du modtage en e-mail, der linker til webstedet "36 V Batteri 
Kampagne". Følg dette link og upload en kopi af din faktura / købsbevis (som skal indeholde 
købsbeløbet og moms) inklusive dit garantibevis tidligst 30 dage, men senest 60 dage, efter, 
at du har købt din Bosch 36 V plæneklipper. 

 
Denne kampagne henvender sig udelukkende til forbrugere. I relation til disse deltagerbetingelser er 
en forbruger enhver fysisk person, som fra en forhandler køber en Bosch 36 V plæneklipper med 
henblik på brug til private formål. 
 
Denne kampagne kan ikke kombineres med andre kampagner og rabatter fra Bosch koncernen, 
herunder fra Robert Bosch Power Tools GmbH. Kampagnen omfatter kun en Bosch 36 V plæneklipper, 
der er blevet købt hos en forhandler med forretningssted eller webshop i Danmark  
 



   
 
 
(brugte varer og anden sorterings varer er ikke omfattet af kampagnen). I tilfælde af bortfald af eller 
tilbagetrækning fra købekontrakten har du ikke ret til at deltage i kampagnen. Når produktet bliver 
returneret, skal batteriet returneres til Bosch, hvis dette allerede er blevet fremsendt/udleveret. 
Kravet om returnering kan blive retsligt forfulgt. 
 
Hver fysiske person kan maksimalt modtage et batteri én gang iht. denne kampagne og samtidig hver 
husstand maksimalt én gang. Fremsendelsen/udleveringen af batteriet foretages normalt inden for 3 
til 4 uger efter registrering i "Bosch 36 V Batteri Kampagne". Minimumsalder for deltagelse er 18 år. 
 
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Robert Bosch Power Tools GmbH på couponing@portica.de. 
 
Robert Bosch Power Tools GmbH forbeholder sig ret til at ændre alle betingelser til enhver tid. Når du 
deltager i en Robert Bosch Power Tools-kampagne, gælder de til enhver tid værende på www.bosch-
garden.com/36Vpromo tilgængelige betingelser. Derfor skal du altid i din egen interesse kontrollere 
betingelserne, før du benytter tilbuddet. Hvis individuelle bestemmelser i disse deltagerbetingelser er 
eller bliver ugyldige eller ufuldstændige, forbliver gyldigheden af de resterende betingelser ikke 
påvirket. 
 
Privacy Policy 
 
Robert Bosch Power Tools GmbH (i det følgende benævnt "Bosch" eller "vi" eller "os") værdsætter 
din interesse i vores virksomhed og vores produkter og kampagner. Beskyttelsen af dit privatliv ved 
behandling af personlige data og sikkerheden for alle forretningsdata er vigtig for os, og det tager vi 
højde for i vores forretningsprocesser. Vi behandler personoplysninger fortroligt og kun i 
overensstemmelse med de lovbestemmelser. 
 
Databeskyttelse og informationssikkerhed er en del af vores virksomhedspolitik. 
 
Ansvarlig 
 
Bosch er ansvarlig for behandlingen af dine data; Undtagelser er forklaret i denne meddelelse om 
databeskyttelse. 
 
Vores kontaktoplysninger er som følger: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Strasse 40-46, 
70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland. 
 
Indsamling, behandling og brug af personlige data 
 
Behandlede datakategorier 
 
Følgende datakategorier behandles: 
 

- Kontaktinformation (f.eks. Navn, telefon, e-mail, adresse) 
- Kontraktstamdata (kontraktforhold, produkt- eller kontraktinteresse) 
- Kontraktsafvikling - og betalingsdata 

 
  



   
 
Princip 
 
Personlige data er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, fx 
navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt, booking og faktureringsdata, der 
udtrykker en persons identitet. 
 
Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data (inklusive IP-adresser), hvis der er et juridisk 
grundlag for dette, eller hvis du fortæller os om dette, f.eks. hvis du har givet dit samtykke som en 
del af en registrering. 
 
Behandlingsformål og retsgrundlag 
 
Vi og tjenesteudbydere, der er bestilt af os, behandler dine personlige data til følgende 
behandlingsformål: 
 

- Deltagelse i 36 V Batteri Kampagne 
(Retsgrundlag: kontraktens gennemførelse) 
- beskyttelse og forsvar af vores rettigheder 
(Retsgrundlag: legitim interesse fra vores side i at hævde og forsvare vores rettigheder). 

 

Videregivelse af data 
 
Tjenesteudbydere 
 
Vi bestiller eksterne tjenesteudbydere med opgaver som salgs- og marketingtjenester, 
kontraktstyring og betalingsbehandling. Vi har omhyggeligt valgt disse tjenesteudbydere og 
overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er gemt 
hos dem. Vi forpligter alle tjenesteudbydere til at bevare fortrolighed og overholde de lovmæssige 
krav. Tjenesteudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch Group. 
 
Opbevarings varighed; lagringsperioder 
 
Vi lagrer normalt dine data, så længe det er nødvendigt for at deltage i kampagnen. I alle andre 
tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi er nødt til at opbevare for at 
opfylde juridiske forpligtelser (f.eks. på grund af skatte- og forretningsopbevaringsperioder, er vi 
forpligtet til at fremlægge dokumenter såsom kontrakter og fakturaer for en bestemt periode). 
 
Sikkerhed 
 
Vores medarbejdere og de servicevirksomheder, der er bestilt af os, er forpligtet til at bevare 
fortrolighed og overholde de gældende databeskyttelseslove. 
 
Vi tager alle nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau og for at beskytte dine data, der styres af os, især mod risikoen for utilsigtet eller 
ulovlig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller uautoriseret 
adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i takt med den teknologiske udvikling. 
 
  



   
 
Brugerrettigheder 
 
Brug oplysningerne i afsnittet "Kontakt" på den næste side til at hævde dine rettigheder. Sørg for, at 
vi klart kan identificere dig. 
 
Ret til information 
 
Du har ret til at modtage oplysninger fra os om behandlingen af dine data. Du kan udøve en ret til 
information om de personlige oplysninger, vi behandler om dig. 
 
Ret til korrektion og sletning 
 
Du kan anmode om, at vi korrigerer forkerte data og - i det omfang de lovmæssige krav er opfyldt - 
udfylde eller slette dine data. 
 
Dette gælder ikke for data, der er påkrævet til fakturering og regnskabsmæssige formål, eller som er 
underlagt de lovpligtige opbevaringskrav. Hvis der ikke kræves adgang til sådanne data, er deres 
behandling begrænset (se nedenfor). 
 
Begrænsning af behandlingen 
 
Så længe de juridiske krav er opfyldt, kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine data. 
 
Tilbagetrækning af samtykke 
 
Hvis du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine data, kan du når som helst tilbagekalde 
dem med omgående virkning. Lovligheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse 
forbliver upåvirket. 
 
Indsigelse mod databehandling 
 
Du har også retten til når som helst at gøre indsigelse mod vores databehandling. Vi vil derefter 
stoppe med at behandle dine data, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til 
yderligere behandling, som opvejer dine rettigheder, i overensstemmelse med de juridiske krav. 
 
Dataportabilitet 
 
Du har også retten til at modtage data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt og 
maskinlæsbart format eller - så vidt det er teknisk muligt - at anmode om, at dataene overføres til en 
tredjepart. 
 
Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden 
 
Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. Du kan kontakte den 
databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for dit opholdssted eller din stat eller den 
databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os.  
  



   
Dette er: 
 
Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Danmark 

Tlf. (+45) 33 19 32 00 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

 
Kontakt 
 
Hvis du gerne vil kontakte os, kan du kontakte os på adressen angivet i afsnittet "Ansvarlig". 
 
Brug følgende link til at hævde dine rettigheder og rapportere databeskyttelseshændelser: 
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz 
 
For forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du kontakter 
vores databeskyttelsesrådgiver: 
 
Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP) 

Robert Bosch GmbH 

Postfach 30 02 20 

70442 Stuttgart 

Tyskland 

eller 

E-mail: PT.DSO@bosch.com 


