
Vilkår og betingelser for deltagelse i konkurrencen ”Lidls Plastikinitiativ – På vej mod 
en hverdag med mindre plastik” 
 
Arrangør 
Konkurrencen ”Lidls Plastikinitiativ” arrangeres af Lidl Danmark K/S, CVR  26630797, Profilvej 9, 6000 
Kolding.  
 
Tidsramme 
Ansøgningsperioden starter torsdag den 17.09.2021 kl. 08:00 og slutter onsdag den 27.10.2021 kl. 23:59. 
Ansøgningerne skal indleveres inden for denne periode. Lidl håndterer ikke ansøgninger, der er ufærdige 
eller som ikke er blevet afleveret inden for ansøgningsperioden. Det er deltagerens eget ansvar at 
ansøgningen kommer rettidigt frem. 
 
Deltagelse  
I forbindelse med ansøgningen, skal der udarbejdes et forslag til en forretningsplan for ideen. 
Forretningsplanen laves ved at redegøre for de punkter, der er angivet i ansøgningsskemaet som kan 
downloades på Lidl.dk/Plastikinitiativ. Ansøgningen sendes herefter til Plastik@Lidl.dk. 
 
Betingelser for deltagelse 
Alle er berettiget til at deltage i konkurrencen, herunder studerende, privatpersoner, start-ups, mindre 
virksomheder mfl. Vi forventer, at deltageren kan fremvise en gennemtænkt idé, der omhandler reducering 
af plastik på den ene eller den anden måde. Ideen skal ikke nødvendigvis kunne implementeres i Lidl. Vi 
støtter også ideer udenfor dagligvarebranchen. Alle deltagere skal være fyldt 18 år for at deltage i 
konkurrencen. Der opkræves ingen betaling for deltagelse, og deltagelse er ikke købsbetinget. 
Ansatte i Lidl eller hos Lidls samarbejdspartnere må ikke deltage i konkurrencen.  
 
Det er en betingelse for deltagelse i konkurrencen, at finalisterne har mulighed for fysisk at deltage i 
finaleeventet i Aarhus den 11. november 2021 i tidsrummet kl. 13:00 – 18.00.  
 
Omkostninger 
Alle deltagere er selv ansvarlige for deltagelsesrelaterede omkostninger og materialer i forbindelse med 
konkurrencen. Lidl kompenserer hverken nogen form for omkostninger eller medgået tid. Deltageren er 
også selv ansvarlig for at indhente muligt samtykke fra sin arbejdsgiver i forbindelse med deltagelse i 
konkurrencen.   
 
Udvælgelse af vinderen 
De indkomne ansøgninger læses og vurderes af en intern jury i Lidl, der udvælger de deltagere, der går 
videre i konkurrencen. Alle konkurrencedeltagere kontaktes direkte via e-mail, uanset om disse er gået 
videre i konkurrencen eller ej. De deltagere, der går videre, inviteres til et event, hvor de får chancen for at 
præsentere deres idé for en jury bestående af interne og eksterne eksperter inden for området. Juryen 
foretager herefter en vurdering og kårer en endelig vinder af konkurrencen. Der kan kun være én vinder. 
 
Ideen vil blive bedømt ud fra nedenstående kriterier:  

• Relevans – bidrager projektet til målsætningerne? 
• Potentiale – hvor stor fremdrift kan projektet bidrage til? 

• Implementeringspotentiale – hvor nem er ideen at omsætte? 

• Brugervenlighed – hvor tilgængeligt/nemt er det for forbrugeren? 
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• Innovationsgrad – hvor innovativ er ideen? 
 
 
Præmie 
Præmien består af: 

• En check på 25.000 kr.  

• Sparring og rådgivning fra miljøorganisationen Plastic Change på 10 timer fordelt ud på 2 år. 

• En Lidl gavekurv bestående af udvalgte Lidl produkter fra eget sortiment til en værdi af 294,6 kr.   
 

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller erstattes med andre produkter. Præmien kan ikke overføres til 
en anden. Vinderen er ikke forpligtet til at tage imod præmien. Hvis præmien ikke tages imod, forbeholder 
Lidl sig retten til at udtrække en ny vinder. 
 
Præmieoverrækkelse  
Præmien modtages umiddelbart efter juryen har kåret en vinder. Pengepræmien vil blive overført til 
vinderens bankkonto angivet af deltageren 30 dage efter prisuddelingen. Vinderen er selv ansvarlig for 
eventuelle omkostninger forbundet med at modtage præmien.  
 
Beskatning 
Vinderen er skattepligtig af gevinsten og skal derfor selvangive værdien heraf til Skattestyrelsen. Lidl 

Danmark kompenserer dog vinderen for den skattepligtige værdi af gevinsten og bistår også indberetningen 

heraf om nødvendigt.  

Annullering af deltagelse 
Det er muligt for alle deltagere frit at annullere deres deltagelse i konkurrencen. I dette tilfælde vil 
deltagernes accept til brug og anvendelse af data, i forbindelse med konkurrencen, ligeledes blive 
annulleret. Enhver annullering kan meddeles på e-mail Plastik@Lidl.dk. Med annullering af deltagelse i 
konkurrencen er en eventuel efterfølgende gevinst ikke længere mulig. 
 
Rettigheder 
Deltageren er ansvarlig for at sikre, at ideen, der indsendes til konkurrencen, ikke krænker nogen tredjeparts 
rettigheder og at den pågældende deltager har de fulde immaterielle rettigheder til ideen.  
 
Vinderen forpligter sig til at give Lidl retten til at gøre kommercielt brug af den vindende idé samt indeholdt 
koncepter, modeller og andet materiale som kan nyde selvstændig beskyttelse, enten alene eller med 
bistand fra en tredjepart (fuld brugsret) inklusive retten til at foretage ændringer i forbindelse med 
omsætning af idéen eller enkeltdele heraf. Denne udnyttelsesret er gældende i 3 år. Vinderen er også 
berettiget til at drage fordel af, udvikle og tilbyde ideen til andre aktører på området på en sådan måde, at 
vinderens og/eller tredjemandens egne handlinger ikke begrænser Lidls udnyttelsesret.  
 
Efter annoncering af vinderen, accepterer vinderen, at ”Vinder af Lidls Plastikinitiativ 2021” vil blive tilføjet 
til den vindende idé i forbindelse med konkurrencen. Den endelige ordlyd og placering af teksten laves  i 
samarbejde mellem Lidl og vinderen. Hvis vinderen ønsker at give afkald på sine rettigheder i forbindelse 
med ideen eller materiale indeholdt i det fremsendte, forpligter vinderen sig til at give Lidl en forkøbsret. 
Lidl skal til enhver tid være berettiget til at matche et endeligt købstilbud fra en tredjepart. Lidl er ikke 
forpligtet til at acceptere tilbuddet. Vilkårene for en eventuel overførsel aftales mellem parterne. 
 
 



Lidls ansvar  
Lidl er ikke ansvarlig for ansøgninger eller ufuldstændige kontaktoplysninger, der af tekniske eller andre 
årsager ikke er blevet modtaget. Lidl er ikke ansvarlig for spørgsmål vedrørende præmiens indløsning eller 
omkostninger forbundet med præmien. Lidl er heller ikke ansvarlig for konsekvenser eller skader, der opstår 
i forbindelse med offentliggørelse af vinderens idéforslag eller i forbindelse med konkurrencen.  
 
Betingelser for ændringer i konkurrencen 
Lidl forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse 
og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvis der er saglige grunde herfor. Lidl kan på ethvert 
tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen. 
 
Sprog 
Det primære sprog kommer til at være dansk og selve eventet vil også foregå på dansk og i Danmark. Der vil 
dog være mulighed for at sende sin ansøgning på engelsk og at præsentere sin idé på engelsk til eventet 
med mulighed for dialog på engelsk.  
 

Ved deltagelse i konkurrencen er deltageren indforstået med ovenstående konkurrencebetingelser. 
Deltagerne kan ikke efterfølgende rette krav mod Lidl. 
 
 

Information om behandling af dine personoplysninger 
 
Lidl Danmark K/S har, som dataansvarlig, pligt til at oplyse dig om behandlingen af de personoplysninger, som 
Lidl Danmark behandler om dig.  
 
Såfremt du har nogle spørgsmål til behandlingen, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan 
du rette henvendelse til Lidl Danmarks databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@lidl.dk 
 
Identitet            
Lidl Danmark K/S 
Profilvej 9 
6000 Kolding 
CVR. 26630797 
 
Formål            

I forbindelse med udvælgelse af deltagere til finaleeventet behandler Lidl personoplysninger om dig, der er 

nødvendige for at kunne give dig besked, om du er gået videre i konkurrencen eller ej samt for at kunne 

kæde din idé sammen med dig. 

 

Hvis du udvælges til at deltage i finaleeventet, vil dit fulde navn ligeledes blive offentliggjort på Lidls 

digitale platforme samt på relevante samarbejdspartnere for konkurrencens digitale platforme, for at kunne 

gøre opmærksom på, at finalisterne er udvalgt. 

 

Lidl ønsker ligeledes at offentliggøre billed- og videomateriale fra finaleeventet på Lidls digitale platforme 

samt at videregive billed- og videomateriale til relevante samarbejdspartnere til offentliggørelse på deres 

digitale platforme samt som en pressemeddelelse. Dette med henblik på eksponering af initiativet og den 

vindende idé. Oplysninger om dit fulde navn og din hjemby kan ligeledes blive videregivet til dette formål. 
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Denne behandling vil kun ske med dit udtrykkelige samtykke. Samtykket vil blive indhentet, når 

finaledeltagerne er udvalgt og forud for finaleeventet. 

 
Hvilke personoplysninger? 
Lidl vil behandle følgende kategorier af oplysninger om dig: 
 

• Fulde navn (alle deltagere) 

• Mailadresse (alle deltagere) 

• Telefonnummer (alle deltagere) 

• Billed- og videomateriale (kun finaledeltagere) 

• Hjemby (kun finaledeltagere) 
 
Grundlag for behandling          
Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b 
og litra a, hvad angår oplysninger fra finaleeventet. 
 
Deling af dine oplysninger 
Hvis du udvælges til at deltage i finalen, videregives oplysninger om dit fulde navn til nedenfor stående 
datamodtagere: 
 

1. Plastic Change 
2. Aarhus BSS 
3. Dansk Erhverv  
4. Pressemeddelelse (medier i DK) 

 
På baggrund af finaledeltagernes samtykke videregives ligeledes billed- og videomateriale samt oplysning om 
hjemby fra finaleeventet til samme datamodtagere. Nærmere information herom vil fremgå af 
samtykkeerklæringen, der indhentes fra finaledeltagerene. 
 

Opbevaring/slettefrister           
Kontaktoplysningerne vil blive slettet når konkurrencen er afsluttet og præmien er overrakt til vinderen. 
Offentliggjort billed- og videomateriale vil blive slettet efter 3 år. 
 
Oplysninger herom vil ligeledes fremgå af samtykkeerklæringen, der indhentes fra finaledeltagerene. 
 
Rettigheder      

• Din ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig. 
• Din ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger. 

• Din ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger. 

• Din ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af 
personoplysninger. 

• Din ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Lidls ellers lovlige behandling 
af dine personoplysninger. 

• Din ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine 
personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført 
personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 



Klage?                
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Lidl behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 
 
Yderligere information  
Læs mere om konkurrencen på Lidl.dk/Plastikinitiativ eller kontakt projektansvarlig Maibritt Braukmann, 
Maibritt.Braukmann@Lidl.dk.    
 

http://www.datatilsynet.dk/
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