
 

Tableau Public Iron Viz Global Qualifier Contest – officielle regler 
 

FØLGENDE KONKURRENCE ER ÅBEN FOR GYLDIGT REGISTREREDE BRUGERE AF TABLEAU PUBLIC, DER 
ER LOVLIGT BOSIDDENDE I ARGENTINA, AUSTRALIEN, ØSTRIG, BELGIEN, CANADA (UNDTAGEN 
QUEBEC), KINA, TJEKKIET, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIG, TYSKLAND, GRÆKENLAND, 
HONG KONG, UNGARN, INDIEN, IRLAND, JAPAN, LUXEMBOURG, HOLLAND, NEW ZEALAND, NORGE, 
POLEN, RUMÆNIEN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SPANIEN, SVERIGE, SCHWEIZ, 
STORBRITANNIEN ELLER USA OG OPFYLDER DE ANDRE KVALIFIKATIONSKRAV NEDENFOR. DU KAN IKKE 
DELTAGE I KONKURRENCEN, HVIS DU IKKE ER BOSIDDENDE I DISSE JURISDIKTIONER ELLER HVIS DU PÅ 
ANDEN MÅDE I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING ER FORHINDRET I AT DELTAGE I DENNE. 

DELTAGELSE I DENNE KONKURRENCE UDGØR DIN ACCEPT AF DISSE OFFICIELLE REGLER. 
 

1. Konkurrencebeskrivelse: Tableau Public Iron Viz Global Qualifier Contest (“Konkurrencen”) er en 
færdighedsbaseret konkurrence, hvor en Tableau Public-bruger kan indsende en projektmappe ved 
hjælp af Tableau Public-softwaren som beskrevet nedenfor. Konkurrencen er ugyldig, hvis det er 
forbudt ved lov. 

 
2.  Periode: Konkurrencen begynder 1. juni 2021 kl. 00.01 Pacific Time (“PT”) og slutter 1. juli 2021 kl. 23:59 PT ( 

“Perioden”). 
 

3. Kvalifikation: For at være kvalificeret til at deltage i konkurrencen skal du på tidspunktet for tilmeldingen: (i) 
være en gyldigt registreret bruger af Tableau Public (se www.public.tableau.com/s/ for 
tilmeldingsoplysninger); (ii) gyldigt have tilmeldt dig som deltager i denne konkurrence på 
www.tableau.com/iron-viz; (iii) være lovligt bosiddende i Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Canada 
(undtagen Quebec), Kina, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, 
Ungarn, Indien, Irland, Japan, Luxembourg, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Rumænien, Singapore, 
Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien eller USA; (iv) være myndig i den jurisdiktion, 
hvor du bor; og (v) være i stand til at tale engelsk tilstrækkeligt flydende til at præsentere dit bidrag. 
Medarbejdere og repræsentanter for Tableau Software, LLC (“Tableau” eller “Sponsor”); Salesforce.com, Inc. 
og deres respektive moderselskaber, agenter, datterselskaber, reklame- og reklamebureauer, enhver 
prisudbyder, enhver offentligt ansat og enhver enhed, der er involveret i udviklingen, produktionen, 
gennemførelsen, administrationen eller opfyldelsen af konkurrencen, og deres nærmeste familiemedlemmer 
(defineret som forældre, børn, søskende, ægtefælle eller livspartner) og personer, der bor i samme husstand, 
og medlemmer af konkurrencens dommerpanel (defineret nedenfor) (samlet “Konkurrenceenheder”), er ikke 
berettiget til at deltage. Sponsor forbeholder sig ret til at verificere berettigelse og til enhver tid at træffe 
afgørelse i enhver tvist. 

 
4. Sådan deltager du: For at deltage i konkurrencen i løbet af perioden, (i) besøg www.tableau.com/iron-viz 
(“Hjemmesiden”); (ii) følg instruktionerne på hjemmesiden for at tilmelde dig som deltager i konkurrencen; 
(iii) download Tableau-softwaren korrekt og opret forbindelse til (a) et gratis og offentligt tilgængeligt 
datasæt eller et offentligt datasæt eller (b) et datasæt, som du bevidst gør offentligt tilgængeligt uden 
omkostninger og uden begrænsning (hvert et “Dataset”) (ved at indsende et datasæt i henhold til dette afsnit 
4(iii)(b) bekræfter du, at du frigiver dataene som offentligt tilgængelige data uden begrænsninger eller 
uforudsete udgifter); (iv) producer og offentliggør en Tableau-projektmappe til Tableau Public baseret på 
konkurrencetemaet: Data + Joy (Viz what you love); og (v) angiv URL-adressen for projektmappen til sponsor 
på www.tableau.com/iron-viz (“Bidrag”). Dit bidrag skal udelukkende være baseret på det datasæt, du 
bevidst leverer og giver tilladelse til at offentliggøre, og være offentligt tilgængeligt og tilgængeligt uden 
omkostninger på alle tidspunkter i løbet af perioden. Dit bidrag skal kunne downloades på anmodning. Alle 
bidrag skal overholde alle Tableau-vilkår og betingelser for brug på www.tableausoftware.com/tos. 

 
Hver deltager må kun indsende ét bidrag i løbet af perioden. Et bidrag skal være modtaget af sponsor i løbet af 
perioden. 
 
Bidrag, der indsendes til konkurrencen, vil ikke blive bekræftet. Bevis for indsendelse udgør ikke bevis for 
sponsors modtagelse. Kun kvalificerede indsendelser, der faktisk modtages af sponsor i løbet af perioden, vil 
være berettigede til at vinde præmien. Konkurrenceenheder og internet-/trådløs adgangsudbydere er ikke 
ansvarlige for (i) utilgængelige, tabte, sene, fejldirigerede, lemlæstede, beskadigede, uregelmæssige, ændrede, 
forfalskede, svigagtige, ufuldstændige eller ulæselige bidrag, eller (ii) for nogen computerrelateret, online, 
telefonisk eller teknisk fejl, der kan opstå. Ulæselige, uforståelige, utilgængelige, ikke-offentlige, ufuldstændige, 
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forvanskede, sene, fejldirigerede, beskadigede, uregelmæssige, forfalskede, svigagtige eller lemlæstede 
indsendelser vil blive diskvalificeret. Sponsor forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere eventuelle 
bidrag, der ikke er i overensstemmelse med disse officielle regler. 

 

Ved at indsende dit bidrag som beskrevet ovenfor accepterer, erklærer og garanterer du, at din indsendelse er 
i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer og restriktioner for indsendelse. Sponsor kan vælge at 
fjerne ethvert bidrag eller diskvalificere dig fra konkurrencen , hvis denne mener, at din indsendelse ikke 
overholder retningslinjerne og begrænsningerne. Efter udførelse af indsendelsestrin og overholdelse af 
retningslinjer og 
restriktioner, vil du (“Deltageren”) modtage en deltagelse i konkurrencen. 

 
Retningslinjer og restriktioner for bidrag 

 

a. Du accepterer vilkår og betingelser for brugen af hjemmesidenwww.tableausoftware.com på 
www.tableausoftware.com/tos, og giver også hermed Tableau en uigenkaldelig, royaltyfri, 
verdensomspændende licens, der kan gives i underlicens, for at bruge dit bidrag til reklame, 
markedsføring, salgsfremstød og enhver anden anvendelse (herunder som specificeret i afsnit 11 
nedenfor); 

b. Dit bidrag skal være på engelsk; 

c. Dit bidrag må ikke formidle usande, ufuldstændige, unøjagtige eller vildledende oplysninger; 

d. Dit bidrag skal være dit originale værk og ejes 100 % af dig, eller du skal have rettigheder til at 
tildele de rettigheder, der specificeres i afsnit 11; 

e. Dit bidrag må ikke (efter sponsors skøn): (i) krænke tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder 
eller andre rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, 
fortrolighed eller ret til fortrolighed eller offentliggørelse, (ii) indeholde nedsættende eller 
ærekrænkende indhold, (iii) omfatte trusler mod nogen person, noget sted, en virksomhed eller 
en gruppe (iv) være obskønt, stødende eller uanstændigt, (v) skildre nogen risikabel adfærd, (vi) 
indeholde materiale, der fremmer fanatisme, racisme, had eller fortræd mod en gruppe eller 
person eller fremme forskelsbehandling på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, 
seksuel orientering eller alder og/eller (vii) indeholde uautoriserede tredjepartsvaremærker eller -
logoer. 

f. Du erklærer og garanterer, at: (i) bidraget ikke er i strid med gældende lovgivning, regler eller 
regulering, (ii) i det omfang bidraget viser en person eller har en persons stemme eller andre 
kvaliteter, er du den person, der afbilledes, høres eller på anden måde omtales i bidraget, eller 
alternativt, at du har fået skriftlig tilladelse fra hver person, der optræder i bidraget, til at give 
sponsor de rettigheder, der er beskrevet i disse officielle regler og vil stille skriftlige kopier af 
sådanne tilladelser til rådighed for sponsor på anmodning, og (iii) at bidraget opfylder alle kravene 
i disse officielle regler. 

g. Dit bidrag indeholder et datasæt, der er offentligt tilgængeligt eller nu gøres offentligt tilgængeligt uden 
omkostninger og ikke indeholder data, der skal forblive fortrolige eller private. 

h. Ved at levere et bidrag og på anden måde deltage i denne konkurrence, erklærer og garanterer du, 
at din deltagelse i konkurrencen udelukkende er i din individuelle egenskab og ikke som et team 
med flere personer eller på vegne af din arbejdsgiver eller anden enhed eller organisation. 

Hvis du deltager i denne konkurrence via din mobilenhed (hvis tjeneste muligvis kun er tilgængelig via 
udvalgte enheder og deltagende trådløse operatører og som ikke er forpligtet til at deltage), kan du blive 
opkrævet betaling for standard databrug fra din mobilenhed i henhold til vilkårene i din trådløse 
tjenesteudbyders dataplan. Normale gebyrer for sendetid og operatør og andre gebyrer kan gælde for brug af 
data og vil blive faktureret på din regning for trådløse enheder eller trukket fra din forudbetalte saldo. 
Taksterne for trådløse operatører varierer, så du bør kontakte din trådløse operatør for at få oplysninger om 
dit specifikke dataabonnement. 
 
5. Sådan vinder du: Fra 6. juli, 2021 til 30. juli, 2021 vil et dommerpanel udvalgt efter sponsors skøn 
(“Panel”) bedømme hvert kvalificeret bidrag for perioden baseret på følgende bedømmelseskriterier 
(“Bedømmelseskriterier”) med op til 5 point pr. bedømmelseskriterie, 15 point i alt: 

1. Bidragets analyse af datasættet; 
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2. Bidragets udformning; og 

3. Bidragets historiefortælling (bemærk, behøver ikke at bruge StoryPoints Tableau-funktionen). 
 

Panelet evaluerer og tildeler hvert bidrag et endeligt resultat, der består af resultater med samme vægt for 
hvert af ovennævnte kriterier. De bidrag, der modtager de tre højeste samlede resultater fra panelet, 
vælges som vindere. I tilfælde af uafgjort udvælges de(n) indsendelse(r), der modtog det højeste resultat 
fra panelet i kategorien “Indsendelsens analyse af datasættet”, som vinder. 

 
Omkring 13. august, 2021, vil de tre potentielle finalister og syv potentielle runner-ups udvælges, blive 
underrettet via e-mail og underrettet i offentligt tilgængelige fora, begivenheder, eller som bestemt, udvalgt 
og erklæret af sponsor. Hvis en potentiel vinder ikke reagerer på underretningsforsøget inden for tre dage fra 
det første underretningsforsøg, vil en sådan potentiel vinder blive diskvalificeret, og en alternativ vinder 
vælges blandt de resterende kvalificerede bidrag baseret på bedømmelseskriterierne. 

 
Panelets beslutninger er endelige med hensyn til alle aspekter af konkurrencebedømmelsen. Sponsor og 
dennes moderselskab, associerede selskaber, datterselskaber, medarbejdere, agenter, funktionærer og 
direktører, reklame- og konkurrencebureauer og deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere og 
deres respektive agenter er ikke ansvarlige for mislykkede bestræbelser på at underrette en vinder. I det 
omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan sponsor kræve, at hver potentiel vinder inden for 
tre dage efter at være blevet underrettet underskriver og returnerer en erklæring om kvalifikation og 
ansvar/offentliggørelse for at gøre krav på sin præmie. Hvis (i) en potentiel vinder ikke kan kontaktes inden for 
tre dage; (ii) alle nødvendige dokumenter ikke returneres inden for syv dage, f.eks. (iii) hvis den potentielle 
vinder er eller bliver ude af stand til at deltage i finalen eller (iv) hvis den potentielle vinder ikke overholder de 
officielle regler, fastslås at være uegnet eller på anden måde ikke er i stand til at acceptere præmien som 
angivet, vil præmien blive tabt og vil blive tildelt en alternativ vinder i overensstemmelse med 
bedømmelseskriterierne og de officielle regler. Hvis der på grund af en udskrivnings- eller anden fejl kræves 
flere præmier end det antal, der er angivet i disse officielle regler, tildeles præmierne til personen med det 
højest vurderede bidrag i overensstemmelse med ovenstående bedømmelseskriterier blandt alle kvalificerede 
ansøgere, der gør angiveligt gyldige krav på tildeling af de tilgængelige priser. 

 
Bekræftelse af potentiel vinder: HVER POTENTIEL VINDER SKAL BEKRÆFTES AF SPONSOR, HVIS 
AFGØRELSER ER ENDELIGE OG BINDENDE I ALLE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED KONKURRENCEN. EN 
DELTAGER ER IKKE EN PRÆMIEVINDER, MEDMINDRE OG FØR DELTAGERENS BERETTIGELSE ER BLEVET 
BEKRÆFTET OG DELTAGEREN ER BLEVET UNDERRETTET OM, AT BEKRÆFTELSEN ER FULDFØRT OG AT 
DER IKKE ER BEHOV FOR YDERLIGERE HANDLING. 

 
6. Præmier: Tre finalister vil hver modtage følgende: (i) en digital konferencetilmelding til den digitale 2021 
Tableau-konference (for nuværende planlagt til November 2021 men kan ændres) (Anslået detailværdi “ARV”: 
0$), (ii) et gavekort på 200$ til Tableau Store (ARV: 200$); og (iii) kvalifikation til at deltage i finalen, hvor den 
eller de endelige vindere vil konkurrere om yderligere præmier, underlagt de officielle regler for Iron Viz Global 
Championship (“Finalist præmien”).  
 
Syv (7) runner-ups vil hver modtage et gavekort på 200$ til Tableau Store (ARV: 200$) ( “Runner-up-præmien” 
og, sammen med finalistpræmien, tilsammen “Præmien”). 
 
Samlet ARV for alle præmier: 2.000$. 
 
Alle pengebeløb anføres i amerikanske dollars. 

 
Præmierestriktioner: ALLE FØDERALE, STATSLIGE OG LOKALE SKATTER I FORBINDELSE MED MODTAGELSE ELLER 
BRUG AF 
ENHVER PRÆMIE ER ALENE VINDERENS ANSVAR. Præmier kan ikke overdrages. Ingen erstatninger eller 
udvekslinger af nogen præmie (inklusive kontant) er tilladt, bortset fra at sponsor forbeholder sig retten til at 
erstatte en præmie af sammenlignelig eller større værdi for en præmie. Sponsor erstatter ikke mistede eller 
stjålne præmier eller præmiekomponenter. Kun det antal præmier, der er angivet i disse officielle regler, kan 
vindes i konkurrencen. Præmien består kun af de emner, der specifikt er opført som en del af præmien. 
BEGRÆNSNING ÉN PRÆMIE PR. PERSON. Chancen for at vinde afhænger af antallet og kvaliteten af de 
modtagne, kvalificerede bidrag. 

 
Bortset fra gældende standardgarantier fra producenten tildeles præmierne “SOM DE ER” og UDEN NOGEN 



 

FORM FOR GARANTI, hverken udtrykkelig eller underforstået (herunder enhver underforstået garanti for 
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål). 

 
7. Ansvarsfraskrivelse: Sponsor, Salesforce.com, Inc., og ethvert af dennes respektive moderselskaber, 
datterselskaber, tilknyttede selskaber, direktører, funktionærer, professionelle rådgivere, konsulenter, 
entreprenører, advokater, PR-firmaer, medarbejdere og reklame-, udførelses- og marketingbureauer (samlet 
“Frigjorte parter”) er ikke ansvarlige for: (a) forsinkede, tabte, fejldirigerede, forvanskede eller forvrængede eller 
beskadigede overførsler, offentlige afstemninger eller bidrag, (b) telefon-, elektronik-, hardware-, software-, 
netværks-, internet- eller andre computer- eller kommunikationsrelaterede funktionsfejl eller fejl uden for 
sponsorens eller de frigjorte parters rimelige kontrol, (c) eventuelle forstyrrelser, personskader, tab eller skader i 
forbindelse med begivenheder, som sponsoren eller de frigjorte parter ikke har rimelig kontrol over eller (d) 
udskrivningsfejl eller typografiske fejl i materialer, der er knyttet til konkurrencen.  
 
8. Ingen godkendelse af sociale medier: Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret, godkendt eller 
administreret af eller forbundet med nogen social medieplatform, herunder, men ikke begrænset til, Facebook, 
Twitter eller LinkedIn. Alle oplysninger, du giver i forbindelse med konkurrencen, er til konkurrenceenhederne og 
ikke til nogen social medieplatform. Du forstår, at ved at bruge og interagere med enhver social medieplatform er 
du underlagt de vilkår, betingelser og politikker, der styrer brugen af disse hjemmesider. Du bør derfor gennemgå 
deres gældende vilkår og politikker, herunder praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og dataindsamling, 
før du bruger og interagerer med disse hjemmesider. 
 
9. Brug af navn, billede osv.: Medmindre det er forbudt ved lov, accepterer vinderne ved at acceptere en 
præmie sponsorens brug af deres navn, portræt, adresse (kun by og stat), udsagn, fotografi, stemme, 
bidrag og/eller portræt til reklame, markedsføring og salgsfremmende formål relateret til konkurrencen 
og til ethvert andet forretningsformål i ethvert og alle medier, der nu er kendt eller senere udtænkes over 
hele verden og uden yderligere varsel, kompensation, overvejelse, gennemgang eller samtykke og uden 
hensyn til moralske rettigheder. Vinderne kan blive bedt om at afgive en underskrevet erklæring, der 
anerkender et sådant samtykke.  

 
10. Ansvarsbegrænsning: Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne i det fulde omfang af loven at 
frigøre og uskadeligholde sponsor og dennes respektive moderselskab, relaterede virksomheder, 
datterselskaber, tilknyttede selskaber, direktører, funktionærer, ansatte og agenter fra ethvert ansvar 
overhovedet, og give afkald på alle årsager til handling, relateret til krav, omkostninger, skader, tab eller 
skader af enhver art, der opstår som følge af eller i forbindelse med konkurrencen eller levering, fejlagtig 
levering, accept, besiddelse, brug af eller manglende evne til at bruge nogen præmie (herunder krav, 
omkostninger, skader, tab og skader relateret til rettigheder til offentliggørelse eller fortrolighed, moralske 
rettigheder, ærekrænkelse eller skildring i et falsk lys, hvad enten det er forsætligt eller utilsigtet), hvad enten 
det er under en teori om kontrakt, ødelæggelse (herunder uagtsomhed), garanti eller anden teori. 

 
I DET FULDE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER SPONSOR ELLER DE 
FRIGJORTE PARTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE 
SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER TAB AF BRUG, TAB AF FORTJENESTE ELLER TAB AF DATA, HVERKEN 
I EN KONTRAKTHANDLING, ØDELÆGGELSE (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN MÅDE, DER OPSTÅR 
SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED DIN DELTAGELSE I KONKURRENCEN ELLER 
BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE UDSTYR, DER ER TIL RÅDIGHED I KONKURRENCEN ELLER 
NOGEN PRÆMIE, SELV OM EN FRIGJORT PART ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE 
SKADER. 

 
I DET FULDE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL DE FRIGJORTE PARTERS 
SAMLEDE ANSVAR (I FÆLLESSKAB), DER FØLGER AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN DELTAGELSE I 
KONKURRENCEN ELLER BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE UDSTYR, DER ER BEREGNET TIL 
BRUG I KONKURRENCEN ELLER NOGEN PRÆMIE, IKKE OVERSTIGE 

10$. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER IKKE ANSVAR FOR PERSONLIG 
SKADE ELLER EJENDOMSSKADE FORÅRSAGET AF PRODUKTER LEJET AF SPONSOR, ELLER FOR SPONSORS ELLER DE 
FRIGJORTE PARTERS GROVE UAGTSOMHED, FORSÆTLIGE FORSEELSE ELLER SVIG. 

 
11. Ret til opsigelse eller ændring: Hvis konkurrencen af en eller anden grund ikke er i stand til at køre som 
planlagt, herunder på grund af manipulation, uautoriseret indblanding, svindel, tekniske fejl eller afbrydelser, 
force majeure, sundhedsrelaterede karantæner, offentlige forstyrrelser eller andre årsager uden for sponsors 
kontrol, der kan ødelægge eller påvirke administrationen, beskyttelsen, retfærdigheden, sikkerheden, 



 

integriteten eller den korrekte udførelse af denne konkurrence, forbeholder sponsor sig ret til efter eget skøn 
at annullere, opsige, ændre eller suspendere konkurrencen. Sponsor forbeholder sig retten til når som helst 
at ændre disse officielle regler med henblik på afklaring uden væsentlig påvirkning af konkurrencens vilkår og 
betingelser. Ethvert forsøg på bevidst at skade indholdet eller driften af denne konkurrence er ulovligt og 
genstand for sagsanlæg fra sponsor eller dennes agenter. 
 
12. Licens til bidrag: Ved at deltage i konkurrencen erklærer og garanterer du, at du enten ejer hele dit bidrag 
(herunder det datasæt, der bruges til at skabe bidraget), eller at du har ret til at indsende bidraget (herunder 
det datasæt, der bruges til at skabe bidraget) og tildele de rettigheder, der tildeles sponsor i henhold til disse 
officielle regler. Hvis du ikke har disse rettigheder eller ikke ønsker at tildele disse rettigheder, må du ikke 
deltage i denne konkurrence. Ved at deltage i konkurrencen tildeler du ingen ejendomsrettigheder, du måtte 
have, til dit bidrag. Du giver imidlertid hermed sponsor og dennes befuldmægtigede en 
verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt og overførbar licens, der kan gives 
i underlicens (gennem flere distributionsniveauer), til at bruge, reproducere, ændre, distribuere, forberede 
afledte værker af, vise offentligt eller på anden måde, og udføre dit bidrag i forbindelse med vores 
virksomhed, i ethvert medieformat eller i håndgribelig form og gennem alle mediekanaler, der nu er kendt 
eller senere udvikles. Sponsor vil ikke være forpligtet til at offentliggøre eller bruge eller beholde et givet 
bidrag, du indsender, eller til at returnere et sådant bidrag til dig. Du accepterer, at det er dit eneansvar at 
opnå alle tilladelser og frigørelser, der er nødvendige for tildeling af rettighederne i dette afsnit. Du 
accepterer for sponsors regning at foretage yderligere foranstaltninger (herunder udførelse af erklæringer, 
skatteformularer og andre dokumenter), som sponsor med rimelighed anmoder om, for at gennemføre, 
perfektionere eller bekræfte sponsorens rettigheder som beskrevet ovenfor i dette afsnit. Du er ikke 
berettiget til kompensation for brugen af dit bidrag af sponsor eller dennes agenter, licenstagere eller 
befuldmægtigede. 

 
13. Fortrolighed: Ved at deltage i konkurrencen anerkender du, at du har læst og accepterer betingelserne i 
sponsors fortrolighedspolitik, der findes på www.tableau.com/privacy, som regulerer indsamling, brug og 
videregivelse af personlige oplysninger i forbindelse med denne konkurrence. Desuden giver du samtykke til, 
at sponsor og dennes autoriserede agenter indsamler, bruger og videregiver dine personlige oplysninger med 
henblik på administration af denne konkurrence og præmietildelingen. For spørgsmål vedrørende vores 
fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os på info@tableau.com. 

 
14. Gældende lov: HVER DELTAGER ACCEPTERER, AT EVENTUELLE TVISTER, KRAV OG FORDRINGER, DER 
OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE KONKURRENCE ELLER EN TILDELT PRÆMIE, VIL 
BLIVE LØST INDIVIDUELT UDEN AT TY TIL NOGEN FORM FOR GRUPPESØGSMÅL OG UDELUKKENDE AF 
UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON ELLER DEN RELEVANTE 
STATSDOMSTOL BELIGGENDE I KING COUNTY, WASHINGTON, USA. DISSE OFFICIELLE REGLER ER 
UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I STATEN WASHINGTON, USA, UDEN HENSYN TIL VALG AF LOV ELLER 
LOVKONFLIKTREGLER. DU GIVER AFKALD PÅ ENHVER INDSIGELSE MOD JURISDIKTION OG VÆRNETING VED 
DISSE DOMSTOLE OG UNDERKASTER DIG HERMED DISSE DOMSTOLES KOMPETENCE. 

 
15. Vinderliste / officielle regler: For en kopi af de officielle regler for denne 
konkurrence, se www.tableau.com/iron-viz. For at modtage vindernes navn, by og stat, 
kan du sende en e-mail til public@tableau.com med emnet, “Tableau Public Iron Viz 
Global Qualifier Contest”. Anmodninger skal være modtaget senest (4) uger efter udløbet 
af deltagelsesperioden. 

16. Sponsor: Tableau Software, LLC, beliggende på 1621 N. 34th St., Seattle, WA 98103 er sponsor 

for denne konkurrence. 

 
17. Ansvarsfraskrivelse: De varemærker, der er knyttet til præmien i henhold til denne konkurrence, er 

registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende deres ejere, som ikke er tilknyttet eller har 

godkendt denne konkurrence. Præmier, der uddeles i henhold til denne konkurrence, kan være underlagt 

begrænsninger og licenser fra deres producenter og kan kræve yderligere hardware, software, service 

eller vedligeholdelse for at kunne bruges. Præmiemodtageren bærer hele ansvaret for brugen af en sådan 

præmie i overensstemmelse med de betingelser, som producenten har fastsat samt eventuelle yderligere 

omkostninger i forbindelse med brug, service eller vedligeholdelse. TABLEAU er et registreret varemærke 

tilhørende Tableau Software, LLC. Konkurrencen og alle ledsagende materialer er ophavsret © 2021 af 

Tableau Software, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. 
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18. Adskillelighed:  Hvis en bestemmelse i disse officielle regler viser sig at være ulovlig, ugyldig eller af en 
eller anden grund ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse for at kunne adskilles fra disse officielle 
regler og berører ikke gyldigheden og håndhævelsen af eventuelle resterende bestemmelser. Overskrifter 
og billedtekster bruges i disse officielle regler udelukkende til at gøre det nemmere at henvise til dem og 
skal ikke på nogen måde påvirke betydningen eller hensigten med disse officielle regler eller bestemmelser 
heri. 

 
 

19. Generelle betingelser: Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at overholde og være 
bundet af disse officielle regler. Manglende overholdelse af disse officielle regler kan medføre 
diskvalifikation fra konkurrencen. Deltagere accepterer endvidere at overholde og være bundet af 
beslutninger truffet af sponsor, som er endelige og bindende i alle henseender. Sponsor forbeholder sig 
ret til efter eget skøn at diskvalificere enhver person, som denne finder at: (i) manipulere eller forsøge at 
manipulere driften af konkurrencen eller sponsors hjemmeside(er), (ii) overtræde disse officielle regler, 
(iii) overtræde servicevilkårene, brugsbetingelserne og/eller de generelle regler eller retningslinjer for en 
sponsors ejendom eller tjenester eller (iv) handle på en usportslig eller forstyrrende måde eller med den 
hensigt at irritere, misbruge, true eller chikanere en anden person. Sponsors manglende håndhævelse af 
et vilkår i disse officielle regler udgør ikke et frafald af denne bestemmelse. Enhver bestemmelse i disse 
officielle regler, der anses for ikke at kunne håndhæves, vil blive håndhævet i det omfang, det er tilladt, 
og resten af disse officielle regler forbliver i kraft. Brugen af udtrykkene “omfatter” eller “herunder” i disse 
officielle regler er illustrativ og ikke begrænsende.  
 
Selvom sponsor forsøger at sikre konkurrencens integritet, er konkurrenceenhederne ikke ansvarlige for 
deltagernes eller andre personers handlinger i forbindelse med konkurrencen, herunder deltageres eller 
andre personers forsøg på at omgå de officielle regler eller på anden måde forstyrre administrationen, 
sikkerheden, retfærdigheden, integriteten eller den korrekte afvikling af konkurrencen. 
Konkurrenceenhederne er ikke ansvarlige for personskade eller skade på deltagerens eller nogen anden 
persons computer(e), trådløse enheder, andet udstyr eller andre personer relateret til eller som følge af 
deltagelse i konkurrencen eller download af materiale fra eller ved hjælp af en hjemmeside. I tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem detaljer indeholdt i disse officielle regler og detaljer indeholdt i 
konkurrencematerialet, har detaljerne i konkurrencen som beskrevet i disse officielle regler forrang. 
Skærmbilleder eller andre beviser for indsendelse af bidrag vil ikke blive anset for at være modtagelsen af 
et sådant bidrag.  
 
Spørgsmål? Send eventuelle spørgsmål til public@tableau.com. 
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