
 

Utmaningen Shot On iPhone
Officiella regler



INGET KÖP KRÄVS FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. ETT KÖP FÖRBÄTTRAR INTE 
DINA CHANSER ATT VINNA. I KINA SKA DENNA TÄVLING INTE I NÅGOT FALL 
TOLKAS ELLER FÖRSTÅS SOM FÖRSÄLJNING MED PRISER.  

Denna tävling anordnas av Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, 
USA (”sponsorn”).

1. Så här deltar du. Delta i utmaningen Shot On iPhone (”tävlingen”), genom att ladda 
upp den bästa bild som du har tagit på din iPhone inom de sex månader som föregår 
starten för tävlingsperioden (enligt definitionen nedan) (”bilden”) och twittra, lägg upp, 
mejla eller ladda upp den, beroende på vad som är tillämpligt, med hashtaggen 
#ShotoniPhone för Twitter eller Instagram och #ShotoniPhone# eller den lokaliserade 
kinesiska hashtaggen #⽤用iPhone拍摄# för Weibo, tillsammans med uppgifter som anger 
vilken iPhone-modell som används i bildtexten via någon av följande metoder: 

(i) Via Twitter: Logga in på ditt Twitter-konto och följ länkarna och 
anvisningarna för att följa sponsorns sida på Twitter, som finns på @Apple, 
och twittra bilden med de hashtaggar och övriga uppgifter som krävs. Du 
måste inneha ett aktivt Twitter-konto som inte är privat och följa @Apple för 
att vara behörig att delta i den här tävlingen via Twitter (dvs. du måste se till 
att dina tweetar är offentliga och inte privata). Du måste ha ett Twitter-konto 
för att delta via den här metoden. Du kan skapa ett Twitter-konto på 
www.twitter.com om du inte redan har ett. Twitter-konton är kostnadsfria.  

(ii) Via Instagram: Öppna Instagram-appen på din mobila enhet och följ 
länkarna och anvisningarna för att följa @Apple. Lägg upp bilden med 
hastaggarna och de övriga uppgifterna som krävs. Du måste se till att ”Privat 
konto” är avaktiverat i kontoinställningarna för ditt Instagram-konto. Du måste 
ha en Instagram-app och ett Instagram-konto för att delta via den här 
metoden. Du kan ladda ner Instagram-appen via appbutiken på din enhet om 
du inte redan har den. Instagram-appen är kostnadsfri.

(iii) Via Weibo: Logga in på ditt Weibo-konto och lägg upp bilden med 
hastaggarna och de övriga uppgifterna som krävs. Du måste se till att 
delningsalternativet är inställt på offen tligt innan du lägger upp bilden. Du 
måste ha ett aktivt Weibo-konto för att delta via den här metoden. Du kan 
skapa ett Weibo-konto på www.weibo.com om du inte redan har ett. Weibo-
konton är kostnadsfria.

(iv) Via e-post: Mejla bilden i högsta upplösning till shotoniphone@apple.com. 
Använd filnamnsformatet förnamn_efternamn_iphonemodell. Du måste ha en 
giltig e-postadress för att delta via den här metoden.  
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Bilderna kan komma direkt från iPhone eller vara redigerade, antingen i appen Bilder 
eller i en tredjepartsapp. Om bilderna är redigerade måste du ange vilka appar eller 
filter som du har använt i kommentarerna till bilden. Du får inte använda någon annan 
hårdvara än iPhone för att ta bilden. Alla deltagandeuppgifter och bilder kallas 
gemensamt i detta dokument ”bidragen” eller enskilt som ett ”bidrag”. Bidragen måste 
följa innehållsbegränsningarna som definieras nedan. Sponsorn förbehåller sig rätten 
att avbryta eller ändra den här tävlingen om ett otillräckligt antal bidrag tas emot som 
uppfyller minimivillkoren för bedömning. 

Genom att delta försäkrar och garanterar varje deltagare följande med avseende 
på sitt bidrag: (a) deltagaren är ensam och exklusiv ägare av bidraget, (b) 
bidraget inkräktar inte på några rättigheter (inklusive, utan begränsning, 
immateriella rättigheter) som tillhör tredje part, (c) eventuell tredje part som syns 
i bidraget har gett deltagaren tillämpligt samtycke till att fotograferas och 
användas i enlighet med vad som tillåts i denna tävling och (d) alla uppgifter som 
deltagaren lämnar i denna tävling är sanna och riktiga. Sponsorn förbehåller sig 
rätten att när som helst begära tillstånd från eventuell tredje part i bidraget att 
använda bilden, utan betalning eller ersättning från sponsorn. Om inget tillstånd 
(i tillämpliga fall) från tredje part kan uppvisas kan detta leda till att bidraget 
diskvalificeras från tävlingen enligt sponsorns eget gottfinnande. 

Inlämning av bidrag utgör deltagarens medgivande att ge sponsorn en royaltyfri, 
oåterkallelig, icke-exklusiv licens att använda, reproducera, publicera och visa upp 
sådana bidrag, helt eller delvis, världen över i alla former, medier, eller tekniker, nu 
kända eller som utvecklas senare, under ett år i syfte att genomföra tävlingen. För 
vinnaren utgör inlämning av bidrag vinnarens medgivande att ge sponsorn en 
oåterkallelig, exklusiv licens att använda, reproducera, ändra, publicera, skapa härledda 
verk från och visa sådana bidrag helt eller delvis världen över i alla former, medier, eller 
tekniker, nu kända eller som utvecklas senare, under den lagenliga skyddstiden för 
upphovsrätt inklusive framtida lagenliga förlängningar av dessa, inklusive utan 
begränsning på alla internetmedier, inklusive sponsorns webbplatser och egendomar 
samt på sociala nätverks-webbplatser (till exempel Apple Newsroom, apple.com, Apple 
Twitter, Apple Instagram [@Apple], Apple Weibo och Apple WeChat), affischtavlor, i 
Apple Store-butiker och eventuella interna Apple-utställningar. De fotografer som tagit 
de 10 vinnande bilderna får en licensavgift för dessa bilder vid användning på skyltar 
och andra marknadsföringskanaler som används av Apple. Alla foton som reproduceras 
inbegriper ett erkännande till fotografen i ett format som Apple avgör enligt eget 
gottfinnande men i övrigt på ett sätt som skyddar deltagarens ideella upphovsrätt. 
Genom att delta samtycker varje deltagare till att sponsorn hanterar hans/hennes bidrag 
på ett sätt som annars skulle inkräkta på deltagarens ideella upphovsrätt och samtycker 
till att inte hävda sin ideella upphovsrätt (i de fall då sådana rättigheter erkänns) med 
avseende på sitt bidrag gentemot sponsorn eller dennes uppdragstagare, licenstagare 
eller efterträdare.
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Inga enheter och/eller program för automatiskt deltagande är tillåtna. Mottagande av 
bidrag kommer inte att bekräftas eller återlämnas. Sponsorn ansvarar inte för förlorade, 
försenade, oläsliga, stulna, ofullständiga, ogiltiga, obegripliga, missriktade, tekniskt 
skadade eller förvanskade bidrag eller bidrag där porto saknas, vilka diskvalificeras, 
eller för problem av något slag, vare sig mekaniska, mänskliga eller elektroniska. 
Endast fullt ifyllda deltagandeformulär är berättigande. Bevis på inlämning anses inte 
vara bevis på mottagande av sponsorn.  

2. Start-/slutdatum. Contest begins at 12:01 a.m. Pacific Time (8:01 am Greenwich 
Mean Time) on January 22, 2019 and ends at 11:59 p.m. Pacific Time on February 7, 
2019 (7:59 a.m. Greenwich Mean Time on February 8, 2019) (“Contest Period”). 

3. Rätt att delta. Deltagande är endast öppet för personer som är lagligt bosatta i 
bosättningslandet och som är minst 18 år gamla eller har uppnått myndighetsåldern i 
landet senast datumet för deltagandet samt som innehar en iPhone innan den 22 
januari 2019. Detta gäller inte i Quebec samt där detta på andra sätt förbjuds, beskattas 
eller begränsas enligt lag. Medarbetare, tjänstemän och chefer på Apple Inc. och dess 
dotterbolag, samarbetspartner, partner, reklam- och annonsbyråer, tillverkare eller 
distributörer av tävlingsmaterial och deras omedelbara familjer (föräldrar, barn, syskon, 
makar) eller personer i samma hushåll (oavsett om de är släkt eller inte) som sådana 
medarbetare/tjänstemän/chefer har inte rätt att delta.  

4. Riktlinjer för bidrag och innehållsbegränsningar: Genom att delta försäkrar varje 
deltagare till att hans eller hennes bidrag följer innehållsbegränsningarna som anges 
nedan (”innehållsbegränsningarna”) och att sponsorn enligt eget gottfinnande kan ta 
bort bidrag och diskvalificera en deltagare från tävlingen om sponsorn enligt eget 
gottfinnande anser att deltagarens bidrag inte följer innehållsbegränsningarna.  

Innehållsbegränsningar: 

• Bidraget får inte innehålla material som bryter mot eller inkräktar på några 
rättigheter tillhörande någon annan part, inklusive utan begränsning upphovsrätt, 
varumärkesrätt, rätt till skydd av privatliv, personlighetsskydd eller någon 
immateriell rättighet eller medborgerlig rättighet. 

• Bidraget får inte på något sätt nedvärdera sponsorn eller någon annan person 
eller part.

• Bidraget får inte innehålla material som är olämpligt, oanständigt, obscent, 
hatiskt, rättsstridigt, ärekränkande, smädande eller nedsättande.
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• Bidraget får inte innehålla material som främjar trångsynthet, rasism, hat eller 
skada mot någon grupp eller individ eller främjar diskriminering utifrån etnicitet, 
ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

• Bidraget får inte innehålla material som är olagligt, bryter eller strider mot lagar, 
bestämmelser eller i tillämpliga fall socialistisk moral i någon jurisdiktion där 
bidraget har skapats. 

• Bidraget får inte främja olagliga droger eller skjutvapen (eller användning av 
något av föregående), aktiviteter som kan verka farliga eller osäkra eller en viss 
politisk dagordning eller politiskt budskap.

• Bidraget måste vara förenligt med sponsorns image och värderingar samt vara 
förenligt med och uppfylla syftet med tävlingen. 

Varje deltagare medger att andra deltagare kan ha använt idéer och/eller koncept i sitt 
bidrag som liknar idéen eller konceptet i deltagarens bidrag. Varje deltagare är 
införstådd med och samtycker till att han/hon inte kommer att göra anspråk mot någon 
annan deltagare eller sponsorn på grund av någon sådan likhet eller ha rätt till någon 
kompensation på grund av sådan likhet.  

Sponsorns beslut är slutgiltiga och bindande i alla ärenden som rör den här tävlingen, 
inklusive utan begränsning tolkning och tillämpning av dessa officiella regler. Genom att 
delta i tävlingen samtycker deltagarna helt och villkorslöst till att bindas av dessa regler 
och domarnas beslut som är slutgiltiga och bindande i alla ärenden som rör tävlingen.

5. Fastställande av vinnare. Efter tävlingsperiodens slut och fram till omkring den 21 
februari 2019 bedöms alla behöriga bidrag av en panel med domare som är 
kompetenta och har relevant expertis och erfarenhet som rör fotografi. De inledande 
bedömningsrundorna kommer att göras av sponsorn och dess utsedda företrädare 
medan de slutliga rundorna kommer att utföras av yrkesverksamma inom fotografi och 
högre chefer på Apple. Alla bidrag kommer att bedömas utifrån följande 
bedömningsvillkor med lika vikt (”bedömningsvillkor”): (a) kreativitet, (b) användning av 
iPhone-funktioner och (c) teknik.  

6. Pris(er). Tio (10) vinnande bilder kommer att visas på Apple Newsroom, Apples 
Instagram-kanal, apple.com, i Apple Store-butiker och på affischtavlor världen över i 
enlighet med vad sponsorn avgör enligt eget gottfinnande. Priset är inte 
överlåtningsbart. Priset går inte att byta ut eller lösa in mot kontanter. Vinnare kommer 
att få en licensavgift vid användning på skyltar och andra marknadsföringskanaler som 
används av Apple.
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7. Meddelande. Vinnarna kommer att presenteras den 26 februari 2019 eller 
däromkring på Apple Newsroom och meddelas via direktmeddelande (eller en annan 
lämplig metod utifrån deltagandemetod) och åtar sig om detta krävs att underteckna 
och skicka tillbaka, i de fall då detta tillåts enligt lag, en försäkran om behörighet, 
ansvar, tillstånd och/eller licensavtal inom fem (5) arbetsdagar efter meddelande om 
pris. Vinnarna kan dessutom behöva lämna tillstånd från alla eventuella tredje parter 
som syns i deras bidrag. Om en vinnare inte går att kontaktas inom fem (5) arbetsdagar 
efter första meddelandeförsök (eller en längre period eller fler antal försök beroende på 
vad som krävs enligt tillämplig lag), om något pris eller meddelande om pris inte går att 
leverera, om en vinnare frånsäger sig sitt pris eller om reglerna och kraven för den här 
tävlingen inte följs förverkas sådant pris och kan tilldelas bidraget med näst högst 
poäng. Ingen kompensation kommer att ges om priset förverkas.  

8. Villkor. Sponsorn har inget ansvar om bidraget inte används av något skäl. Bidrag 
kan beskäras, redigeras, omformateras, arrangeras om, kombineras med annat 
material och/eller modifieras med annat material enligt sponsorns eget gottfinnande. 
Alla och eventuella federala, delstatliga och lokala skatter är vinnarnas ensamma 
ansvar. Deltagande i tävlingen och/eller mottagande av pris utgör varje vinnares 
tillstånd för sponsorn att använda hans/hennes namn, adress (ort och stat/land), 
avbildning, foto, bild, porträtt, röst, biografiska uppgifter, bidrag och/eller något uttalande 
som varje vinnare gör om tävlingen eller sponsorn i reklam- och annonseringsändamål 
utan att meddela eller ge ytterligare kompensation, utom i de fall då detta förbjuds enligt 
lag. Deltagarna avstår från och samtycker till att inte hävda någon ideell upphovsrätt 
eller liknande eller motsvarande rättigheter vad gäller deras bidrag världen över. I de fall 
då detta är verkställbart: genom att delta samtycker deltagarna och vinnarna till att 
befria och hålla sponsorn, dess reklam- och annonsbyråer samt respektive moderbolag, 
dotterbolag, samarbetspartner, partner, representanter, ombud, efterträdare, 
uppdragstagare, medarbetare, tjänstemän och chefer (gemensamt ”befriade entiteter”) 
skadeslösa från eventuellt och allt ansvar för förlust, skada, kostnad eller utgift av något 
slag inklusive utan begränsning egendomsskada, personskada och/eller dödsfall som 
kan uppstå i samband med förberedande inför, resa till eller deltagande i tävling eller 
innehav, mottagande och/eller användning eller missbruk av priset eller deltagande i 
någon tävlingsrelaterad aktivitet samt för några anspråk baserade på rättigheter till 
personlighetsskydd, förtal, integritetskränkning, intrång i upphovsrätt, intrång i 
varumärkesrätt eller någon annan grund för talan som rör immateriella rättigheter. 
Deltagare som inte följer dessa regler eller försöker att störa den här tävlingen kommer 
att diskvalificeras. Sponsorn har inget ansvar om tävlingen inte kan äga rum eller om 
pris inte kan delas ut på grund av inställda resor, förseningar eller störningar på grund 
av force majeure, krigshandlingar, naturkatastrofer, väder eller terroristhandlingar.

9. Ytterligare villkor. Eventuella försök att delta på något annat sätt än vad som anges 
i avsnitt 1 ovan är förbjudet. Inga automatiska, programmerade, robotstyrda eller 
liknande sätt att delta är tillåtna. Sponsorn, dess samarbetspartner och reklam- och 
annonsbyråer ansvarar inte för tekniska fel, hårdvaru-, mjukvaru-, telefonfel eller andra 
kommunikationsfel, fel av något slag, förlorad eller otillgänglig nätverksanslutning, 
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webbplatsfel, fel i internetleverantörs tillgänglighet, obehörigt mänskligt ingripande, 
trafikstockning, ofullständig eller oriktig insamling av deltagandeuppgifter (oavsett 
anledning) eller misslyckade, ofullständiga, förvanskade, ihopblandade eller försenade 
datoröverföringar som kan begränsa en persons förmåga att delta i tävlingen, inklusive 
eventuella skador på deltagarens eller annan persons dator som har samband med 
eller uppstår på grund av deltagandet i den här tävlingen eller nedladdning av material i 
den här tävlingen. Sponsorn förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande avbryta, 
avsluta, ändra, förlänga eller ställa in den här tävlingen om (enligt sponsorns eget 
gottfinnande) virus, buggar, obehörigt mänskligt ingripande, bedrägeri eller andra skäl 
utom sponsorns kontroll skulle skada eller påverka administrationen av, säkerheten 
eller rättigheten hos eller korrekt genomförande av tävlingen. I sådant fall väljer 
sponsorn vinnare bland alla behöriga bidrag som mottagits innan och/eller efter (i 
tillämpliga fall) åtgärden har vidtagits av sponsorn. Sponsorn förbehåller sig rätten att 
enligt eget gottfinnande diskvalificera personer som den anser, enligt eget gottfinnande, 
manipulera bidragsprocessen eller driften av tävlingen eller webbplatsen. Sponsorn kan 
förbjuda en deltagare från att delta i tävlingen eller vinna ett pris om deltagaren enligt 
sponsorns eget gottfinnande anser att denne försöker att underminera den legitima 
driften av tävlingen genom att fuska, hacka, vilseleda eller använda andra orättvisa 
tävlingsmetoder (inklusive använda automatiska program för snabb registrering) eller 
avse att irritera, hota eller trakassera andra deltagare eller sponsorns representanter.

VARNING: EVENTUELLA FÖRSÖK SOM GÖRS AV EN DELTAGARE ATT 
AVSIKTLIGT SKADA EN WEBBPLATS ELLER UNDERMINERA DEN LEGITIMA 
DRIFTEN AV TÄVLINGEN KAN VARA ETT BROTT MOT STRAFF- OCH CIVILRÄTT, 
OCH OM SÅDANA FÖRSÖK SKULLE GÖRAS FÖRBEHÅLLER SIG SPONSORN 
RÄTTEN ATT BEGÄRA SKADESTÅND FRÅN EN SÅDAN PERSON SÅ LÅNGT 
DETTA TILLÅTS ENLIGT LAG.

I händelse av tvist gällande något bidrag anses den behöriga kontoinnehavaren av e-
postadressen eller kontot på sociala medier som har använts för anmälan vara 
deltagaren och måste följa dessa regler. Den ”behöriga kontoinnehavaren” är den 
fysiska person som har tilldelats det tillämpliga kontot på sociala medier eller e-
postadressen av en internetleverantör, en leverantör av onlinetjänster eller annan 
organisation som ansvarar för att tilldela e-postadresser för domänen som är kopplad till 
adresserna som har lämnats. Varje deltagare kan behöva uppvisa bevis på att han/hon 
är behörig kontoinnehavare.

10. Ansvarsbegränsning; Garantifriskrivning.  

I DE FALL DÅ DETTA ÄR VERKSTÄLLBART KAN INGA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 
VIDTAS MED AVSEENDE PÅ DENNA TÄVLING.  

I DE FALL DÅ DETTA ÄR VERKSTÄLLBART SKA DE BEFRIADE ENTITETERNA INTE 
I NÅGON HÄNDELSE HA ANSVAR FÖR NÅGRA SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV 
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NÅGOT SLAG, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, 
OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR I BESTRAFFANDE 
SYFTE SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV 
WEBBPLATSEN OCH/ELLER DELTAGANDE I TÄVLINGEN, NEDLADDNING FRÅN 
OCH/ELLER UTSKRIFT AV MATERIAL FRÅN NÅGON AV WEBBPLATSERNA MED 
ANKNYTNING TILL TÄVLINGEN. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE 
GES TÄVLINGEN OCH ALLA PRISER I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM 
HELST GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE 
UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, 
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VISSA 
JURISDIKTIONER KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG 
AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER 
UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ VISSA AV 
BEGRÄNSNINGARNA ELLER UNDANTAGEN OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. 
KONTROLLERA EVENTUELLA BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE DESSA 
BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG I LOKAL LAGSTIFTNING.

11. Tvister; Tillämplig lag.  

I de fall då detta är verkställbart avstår parterna från alla rättigheter till rättegång i någon 
åtgärd eller förfarande som inleds i samband med dessa regler, inklusive utan 
begränsning till tävlingen. 

I de fall då detta är verkställbart ska alla meningsskiljaktigheter eller anspråk som 
uppstår ur eller i samband med dessa regler och/eller tävlingen lösas genom bindande 
skiljedomsförfarande i enlighet med American Arbitration Associations regler för 
kommersiell skiljedom. Sådana meningsskiljaktigheter eller anspråk ska lösas genom 
skiljedom på individuell basis och ska inte konsolideras i någon skiljedom med någon 
annan parts meningsskiljaktighet eller anspråk. Skiljedomsförfarandet ska ske i 
delstaten Kalifornien. 

I DE FALL DÅ DETTA ÄR VERKSTÄLLBART SKA DESSA REGLER OCH 
TOLKNINGEN AV DESSA VILLKOR STYRAS AV OCH TOLKAS I ENLIGHET MED 
LAGARNA I DELSTATEN KALIFORNIEN UTAN HÄNSYN TILL LAGVALSREGLER. För 
ärenden som inte omfattas av skiljedomsförfarande i enlighet med vad som anges i 
dessa officiella regler och/eller i samband med något beslut om ett skiljedomsutslag i 
samband med dessa officiella regler och/eller tävlingen godtar parterna oåterkalleligen 
den exklusiva jurisdiktionen och forumprorogationen till delstatliga och federala 
domstolar i eller närmast County of Santa Clara i delstaten Kalifornien. Parterna 
samtycker till att inte använda sig av forum non conveniens.

12. Användning av uppgifter. Sponsorn kommer att samla in personuppgifter om 
deltagarna online i enlighet med sponsorns integritetspolicy. Sponsorns integritetspolicy 
kan granskas på https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/. Genom att delta i tävlingen 
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samtycker deltagarna härmed till att sponsorn samlar in och använder deras 
personuppgifter och medger att de har läst och godkänt sponsorns integritetspolicy.  

13. Lista med vinnare. Besök https://www.apple.com/se/newsroom eller mejla 
shotoniphone@apple.com före den 1 mars 2019 för att erhålla en lista med vinnare.
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