Tävlingsvillkor
1. När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du dessa tävlingsvillkor.
2. Tävlingen anordnas av Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
3. Tävlingen är öppen för dig som har registrerat bolag med godkänd F-skattsedel, och som vill
vidareutveckla ditt företag med hjälp av en rivstart. För att kunna delta i tävlingen ska du ha fyllt 18
år och vara bosatt i Sverige. Alla tävlande måste också uppfylla kraven för att kunna bli kund i
banken.
4. Bolagets affärsidé ska bidra till en positiv förändring i samhället. Valet av finalister och vinnare
baseras på följande kriterier:a. Bolagets verksamhet bygger på en affärsidé som har ett socialt
perspektiv som är lika viktigt som det ekonomiska.
b. Bolaget visar att det finns en tydlig kundnytta och affärsidén tillfredsställer ett existerande behov
på marknaden.c. Bolaget har en tydlig och skalbar affärsmodell och potential att bygga ett lönsamt
företag.
d. Teamet bakom bolaget visar att de kan bidra i att förenkla eller lösa samhällsutmaningar genom
entreprenörskap och företagsamhet.
e. Bolaget kan motivera vad en Rivstart skulle innebära och göra möjligt.
5. Tävlingsanmälan kan endast göras via www.swedbank.se/rivstart och endast mellan den 17
september och den 1 december 2018. Bidrag som skickas in efter den 1 december 2018 kommer inte
att beaktas.
6. Swedbank beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden
via angivet digitalt ansökningsformulär på Swedbank.se/rivstart. Vi förbehåller oss rätten att ta bort
bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget
bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot
någon av Swedbanks policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas.
Bidrag som skickas in till tävlingen kommer inte skickas tillbaka efter eller under tävling.
7. När tävlingsperioden gått ut sker en bedömning av tävlingsbidragen där tio (10) finalister väljs ut.
Personerna som genomför bedömningen består av både anställda inom Swedbank och externt
sakkunniga personer och experter. Dessa har kompetens inom innovation, nyföretagande, miljö och
hållbarhet, entreprenörskap och start-up/tech. Valet av finalister kan inte överklagas. Swedbank
meddelar finalisterna att de går till final genom de kontaktuppgifter som angetts i tävlingsformuläret
senast den 8 januari 2019. Namnen på finalisterna kommer även att publiceras på swedbank.se efter
att de har utsetts.
8. De utvalda finalisterna kommer att bjudas in till en finalpitch för att beskriva sin affärsidé för en
tävlingsjury och svara på tävlingsjuryns frågor. Finalpitchen kommer äga rum 7 februari 2019 på

Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg, Landsvägen 40. Observera att deltagande i finalpitchen är en
förutsättning för att kunna vinna pris och ta del av vinst.
9. Tävlingsjuryn kommer att annonseras 1 oktober, då publiceras namn på
www.swedbank.se/rivstart. Tävlingsjuryn kommer att bestå av tio deltagare från både Swedbank och
externa organisationer. Tävlingsjuryns kompetensområden: Innovation, hållbarhet/CSR,
entreprenörskap, miljö, start up/ tech och företagande.
10. Vid pitchtillfället kommer även olika externa parter med kompetens och verksamheter inom
innovation, nyföretagande, miljö och hållbarhet, entreprenörskap och start-up/tech bjudas in som
gäster, vilket innebär att det som finalisterna presenterar under finalpitchen blir offentligt.
11. Vart och ett av de bidrag som valts ut som finalister och som presenterar sina bidrag på
finalpitchen kommer att tilldelas pris under förutsättning att tävlingsvillkoren är uppfyllda. Efter
genomförda finalpitchar presenterar tävlingsjuryn vilka summor finalisterna erhåller. Detta sker
samma dag som finalpitchen äger rum och kan komma att livestreamas i Swedbanks egna kanaler
och spelas in. Finalisterna kommer även att publiceras på swedbank.se. Tävlingsjuryns val kan inte
överklagas.
12. Juryn delar ut följande priser:
1: a pris: 500 000 kronor
2: a pris: 350 000 konor
3: e pris: 250 000 kronor
plats 4-10: 200 000 kronor var
Vinstsumman ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet och kan endast betalas ut
till näringsidkare med F-skattsedel.
Var och en av finalisterna kommer även att vinna:
a) Deltagande i anpassat affärsutvecklingsprogram
b) Företagsrådgivning hos Swedbank
Vinst kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter.
13. Vinsten kan vara skattepliktig och eventuell vinstskatt betalas av mottagaren av vinstsumman.
14. Varje vinnare i tävlingen förbinder sig att tillse att denne har ett konto i Swedbank AB som
vinstsumman kan betalas ut till.
15. Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och
eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget, inklusive uppladdade bilder och dess motiv.
Du åtar dig att hålla Swedbank skadelöst om någon riktar krav mot Swedbank med anledning av
bidraget. Swedbank kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som
konsekvens av deltagandet i tävlingen.
16. Anställda hos Swedbank som administrerar och/eller utser finalister hanterar inkomna
tävlingsbidrag med sekretess. Externa personer som hanterar bedömningen eller deltar i juryn och

bedömer finalister har tecknat en sekretessförbindelse avseende information som de får inom ramen
för denna tävling. Notera att presentationen av finalpitchar kommer att ske inför publik och kan
komma att livestreamas i Swedbanks kanaler och därmed inte kommer att vara konfidentiell.
17. Som finalist godkänner du Swedbanks rätt att i sin kommunikation- och marknadsföring publicera
namn och bild på dig/ditt företag samt din affärsidé i kommunikations- och marknadsföringssyfte
utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller
marknadsföring.
18. Genom att delta i tävlingen godkänner jag att Swedbank kan komma att kontakta mig per telefon
upp till 3 månader efter avslutad tävling för att berätta om sina erbjudanden.
19. Anställda på Swedbank och sparbankerna, hel- och delägda dotterbolag, eller franchisetagare i
Fastighetsbyrån får inte delta i tävlingen. Detsamma gäller för andra som arbetar med tävlingen,
jurymedlemmar samt familjemedlemmar till juryn. Före detta anställd, t.ex. pensionerad anställd i
banken äger rätt att delta i tävlingen.

Behandling av personuppgifter
Tävlingen Swedbank rivstart arrangeras av Swedbank AB och pågår mellan den 17 september och 1
december 2018. Swedbank AB, 105 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
lämnade personuppgifter. Genom att du deltar i tävlingen godkänner du tävlingsvillkoren och
samtycker därutöver till att Swedbank AB behandlar dina personuppgifter med syfte att
administrera- och genomföra tävlingen och för marknadsföring i enlighet med punkt 17.
Banken har möjlighet att ta kontakt med dig per telefon upp till tre månader efter att tävlingen
avslutats för att informera om erbjudanden. Vill du inte att vi ringer dig har du har rätt att invända
mot det. Meddela i så fall gärna oss på adress:
Swedbank AB, GSS Operation A7, 105 32 Stockholm.
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter och vi kommer då
inte att vidare behandla dina personuppgifter.
Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill få tillgång till, rätta eller radera
personuppgifter läs mer här: www.swedbank.se/om-swedbank/behandling-av-personuppgifter.
Dina personuppgifter lagras till dess tävlingen avslutats och raderas senast 3 månader efter avslutad
tävling, med undantag för finalisterna, se punkt 17.
Personuppgifterna kommer att delas med våra samarbetspartners Prudentia AB och Innovagency
Nordic AB för hantering och administrering av tävlingen. Inga personuppgifter delas med tredje part
för marknadsföringsändamål.
Du kan när som helst också kontakta vår Data Protection Officer genom att vända dig till:
Dataskyddsombud, Swedbank AB, 105 34 Stockholm.
Du har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen som är den myndighet i Sverige som är
tillsynsmyndighet ifråga om behandling av personuppgifter.

