
TÄVLINGSVILLKOR Uppdaterade 2019-05-10 
Eftersom vi älskar läsning vill vi belöna de skolklasser som har läst mest under 
sommarlovet. Alla vinner på att läsa på alla lov, men de klasser som har skickat flest 
läsrecensioner till sin klasslärare är med och tävlar om böcker till ett värde av 18 000 
kronor.  
Genom att delta i tävlingen godtar du dessa användar- och tävlingsvillkor: 

1. Ansvarig för tävlingen är den icke vinstdrivande stiftelsen LegiLexi Stiftelse, 
Strandvägen 13, 114 55 Stockholm (”LegiLexi”).  

2. Barn under 13 år ska fylla i formuläret på www.jagharläst.se tillsammans med 
sin vårdnadshavare. De personuppgifter som samlas in i samband med att 
webformuläret fylls i skickas automatiskt både till LegiLexi och till klasslärarens 
e-postadresser.  
Tjänsten får enbart användas för att skicka in tävlingsbidrag i enlighet med 
dessa Tävlingsvillkor och de instruktioner som getts av din/dina barns lärare. 
När du använder webformuläret får du ange smeknamn istället för ditt riktiga 
namn, men inte uppge dig för att vara någon annan. Du får inte heller använda 
formuläret för att skicka meddelanden med olämpligt innehåll. Missbruk av Jag 
har läst och/eller webformuläret kan leda till att LegiLexi tar kontakt med 
vårdnadshavare och/eller klasslärare och till dessa delar med sig av de 
personuppgifter som LegiLexi samlat in.  

3. För att klassen ska kvalificera sig att vara med i tävlingen måste minst 30 
recensioner skickats in till klassläraren via www.jagharläst.se. I tillägg till detta 
måste recensionerna vara inskickade av minst 10 olika elever. Vid färre än 10 
individuella bidrag och färre än 30 recensioner är klassen inte med i tävlingen.  

4. Anställda vid LegiLexi eller deras närstående får inte delta i tävlingen. 
5. Tävlingsperioden pågår 2019-06-01—2019-08-25. Tävlingen avslutas 25/8 

2019. En jury bestående av representanter för LegiLexi utser vinnarklasserna 
baserat på kvalifikation samt prestation (antal recensioner) kombinerat med 
engagemangsgrad (antal individer som deltagit samt genomsnittligt antal 
inskickade bidrag per elev). Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnande 
skolklasser kommer att utses senast den 31/8 2019. Vinnarnas klasslärare 
kommer att bli informerade personligen via den e-postadress som använts då 
svaren skickades in via www.jagharläst.se. 

6. Vinsterna består av presentkort på nätbokhandel och kan inte bytas mot 
kontanter eller överlåtas till någon annan person. Vinsterna ska användas för 
inköp av böcker till klassen för att stimulera barnen till mer läsning. Vinsterna 
ska kvitteras ut personligen av klassläraren eller på annat sätt som LegiLexi 
och läraren kommer överens om. Eventuell vinstskatt betalas av klassläraren. 

  



Vinstfördelning: 
1:a plats Presentkort på böcker till ett värde av 3000 kr (inkl. moms) till klassen 
2:a plats Presentkort på böcker till ett värde av 2500 kr (inkl. moms) till klassen 
3:e plats Presentkort på böcker till ett värde av 2000 kr (inkl. moms) till klassen 
4-10:e plats Presentkort på böcker till ett värde av 1500 kr (inkl. moms) till klassen 
Total vinstpott uppgår till 18 000 kr. 

7. Den information som registreras då formuläret på www.jagharläst.se (inklusive 
elevens svar) används skickas automatiskt både till LegiLexi och till 
klasslärarens e-postadresser.  
LegiLexi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och 
EU:s dataskyddsförordning. De personuppgifter som LegiLexi samlar in i 
samband med insändandet av bidragen kommer att behandlas på sätt som 
beskrivs nedan. 
Behandlingen av personuppgifter kommer främst att göras i syfte att kunna 
administrera tävlingen samt stävja missbruk av tjänsten. Vissa uppgifter kan 
också komma att offentliggöras, t.ex. genom att vinnande skolklasser kan 
komma att exponeras med namn på klass och skola samt ort och klasslärare i 
marknadsföringssyfte i LegiLexis kanaler.  
LegiLexi kommer att behålla personuppgifterna så länge det är nödvändigt för 
att administrera tävlingen, t.ex. för att kunna kontakta klassläraren med 
resultatet av tävlingen och informera läraren om LegiLexis tjänster, dock längst 
i fem (5) år. Läraren kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrev och 
annan kommunikation genom länk i sådana nyhetsbrev eller genom att 
kontakta LegiLexi på admin@legilexi.org. 
Personuppgifter kan komma att överföras till LegiLexis samarbetspartners och 
lagras på servrar både inom och utanför EU/EES. 
Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till vår 
personuppgiftsbehandling.  

8. Jagharläst.se och LegiLexi har inget ansvar för eller kontroll över riktigheten av 
de e-postadresser som används av eleverna via www.jagharläst.se. Om du vill 
komma i kontakt med oss för att avregistrera eller uppdatera dina 
personuppgifter eller har frågor om eller vill invända mot LegiLexis behandling 
av personuppgifter, vänligen kontakta LegiLexi, t.ex. via admin@legilexi.org  
Fler kontaktuppgifter finns på www.legilexi.org.  Du kan även kontakta 
tillsynsmyndigheten för eventuella klagomål.  
Jagharläst.se och Legilexi har inget ansvar för konsekvenserna av att 
tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent skickade till 
LegiLexi. LegiLexi tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller 
problem som kan påverka endera deltagande eller slutresultatet av tävlingen. 


