Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår
Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen (“Konkurransen”) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene
(“Offisielle reglene”) og forplikter deg til å overholde dem på alle måter. Det er ditt eget ansvar å gjøre deg kjent
med de Offisielle reglene gjennom konkurranseperioden (som definert nedenfor. De Offisielle reglene er
tilgjengelig på www.endgamerules.com (den “Offisielle nettsiden”) gjennom hele konkurranseperioden.
Du må overholde disse Offisielle reglene for å kvalifisere for å vinne konkurransen. Alle brudd på, forsøk på brudd
på eller manglende overholdelse av disse Offisielle reglene eller andre gjeldende lover, bestemmelser eller
forskrifter (inkludert, uten begrensninger, lover om personvern eller kybersikkerhet eller vilkår i enhver annen
programvarelisens eller annen lisens) (“Gjeldende lov”) kan diskvalifisere deg fra Konkurransen, og du kan bli holdt
ansvarlig i henhold til slik Gjeldende lov.
REGISTRERING
Boken Endgame: Kallet handler om jakten på en skjult nøkkel. Konkurransen består av en rekke gåter og tilhørende
ledetråder, og de trykte utgavene av boka (“Boka”) inneholder noen av ledetrådene og gåtene som skal brukes i
Trinn 1 (som definert nedenfor) av Konkurransen. Før deltakerne kan delta i Konkurransen, må de registrere seg
på www.keplerfuturistics.com og oppgi all nødvendig registreringsinformasjon. Deltakelse i Konkurransen krever
at du har (i) Boka, (ii) tilgang til Internett og (iii) en standard Google-konto. Sponsoren sporer fremskrittene dine
gjennom Konkurransen, og du får en nettside der du får tilgang til en del informasjon om fremskrittene dine mens
Konkurransen pågår. Du må være logget på Google-kontoen din for å kunne få tilgang til denne informasjonen.
Kjøp via mobilapper som er knyttet til Boka, hjelper ikke deltakerne å komme videre i Konkurransen. Det er ikke
nødvendig at du laster ned, bruker eller spiller spill knyttet til Boka som tilbys som mobilapper, for å kunne delta
i, eller vinne, Konkurransen. Ingen kjøp i forbindelse med mobilapper gir deg ekstra ledetråder eller hjelper deg å
vinne Konkurransen.
SPILLEREGLER
Konkurransen sponses av Third Floor Fun, LLC (“Sponsor”). HarperCollins Publishers L.L.C. (“Amerikansk forlegger”)
er ikke deltaker i, sponsor av eller administrator av eller på noen annen måte ansvarlig for gjennomføringen av
Konkurransen, det er heller ingen annen forlegger i noen annen jurisdiksjon (sammen med den Amerikanske
forleggeren kalt “Forleggerne”).
Ledetrådene i Boka kan være til hjelp når gåtene i Boka skal løses. Ledetrådene i Boka kan føre deg videre til andre
gåter som ikke finnes i Boka, eller ledetrådene kan være tekstuelle, visuelle, koder, sifre og/eller hyperlenker som
fører til søkeresultater, bilderesultater, filmer, kartkoordinater, frittstående nettsider og/eller sosiale medier. Boka
kan inneholde informasjon som er fremstilt som en ledetråd, men som ikke er det. Det er opp til deg å finne ut
hvilken informasjon som kan hjelpe deg å løse gåtene i Konkurransen.
Selv om alle nødvendige tiltak er truffet for å sikre at informasjonen fra Sponsoren som gjør det mulig for deg å
delta i Konkurransen, er komplett og nøyaktig, kan det forekomme unøyaktigheter eller feil i noen av ledetrådene
og gåtene i Konkurransen. Noe av informasjonen kan virke nyttig, men er ikke nødvendigvis en ledetråd. Utilsiktede
feil kan oppstå. Hvis Sponsoren påviser utilsiktede feil, vil Sponsoren gjøre det som er kommersielt rimelig
nødvendig for å korrigere feilen. Hvis du finner noe du mener er en feil, kan du varsle Sponsoren ved hjelp av
kontaktinformasjonen som er oppgitt nederst i disse Reglene.
Løsningen på hver enkelt gåte vil føre til flere gåter, helt til du når frem til den siste gåten. Alle gåtene du må løse
for å vinne Konkurransen, er ikke tilgjengelig 7. oktober 2013 (“Startdato”). Så selv om du har fullført siste gåte
som er tilgjengelig til enhver tid, betyr det ikke nødvendigvis at du har løst alle gåtene i Konkurransen.
Konkurransegåtene offentliggjøres i to trinn innenfor Konkurranseperioden. Første trinn (“Trinn 1”) av
Konkurransen begynner på Startdatoen.

Andre trinn (“Trinn 2”) av Konkurransen er delt i tre faser, og gåtene som hører til hver av fasene, blir offentliggjort
på tre separate datoer. Det er bare Sponsoren som avgjør hvilken dato gåtene til en bestemt fase skal
offentliggjøres. Deltakerne i Konkurransen opplyses om disse datoene ved hjelp av kontaktinformasjonen som
deltakerne oppgir når de registrerer seg for Konkurransen. En deltakers tilgang til gåtene i hver fase av Trinn 2
bestemmes av når deltakeren løste gåtene i forrige Trinn eller fase av Konkurransen i forhold til de andre
deltakerne. Deltakere som løser gåtene raskere, belønnes ved at de får tilgang til neste Trinn eller fase før
deltakerne som løste gåtene senere. Tidlig tilgang til påfølgende gåter bestemmes i forholdet 10:1. Når alle
deltakerne som har rett til tidlig tilgang til neste fase av Konkurransen, har fått slik tidlig tilgang, får alle
gjenværende deltakere tilgang til slik neste fase når de har fullført alle gåtene i forrige Trinn eller fase. Hvis spiller
C for eksempel fullfører fase 1 av Trinn 2 etter (i) datoen da første gåte i fase 2 av Trinn 2 blir gjort tilgjengelig, og
(ii) hver deltaker som hadde rett til tidlig tilgang til fase 2 av Trinn 2 har fått slik tidlig tilgang, trenger ikke spiller C
å vente på å få tilgang til den første gåten i fase 2 av Trinn 2; spiller C får umiddelbar tilgang til første gåte i fase 2
av Trinn 2.
Sponsoren gir informasjon om offentliggjøringsdatoer for gåtene i Trinn 2, inkludert hvordan man får tilgang til
første gåte i neste fase av Konkurransen, til deltakerne ved å bruke kontaktinformasjonen som deltakerne oppga
da de registrerte seg for Konkurransen. Sponsoren, deres direkte og indirekte morselskaper, datterselskaper,
tilknyttede selskaper og deres respektive ledere, styremedlemmer, ansatte og representanter (samlet kalt
“Sponsorpartene”), Konkurransepartene (som definert nedenfor i delen om kvalifisering nedenfor) og Forleggerne
påtar seg intet strafferettslig eller økonomisk ansvar dersom alle eller noen deler av Konkurransen ikke skulle bli
formidlet til alle deltakere samtidig, eller dersom en deltaker ikke får tilgang til en bestemt del av Konkurransen
på det punktet da slik del av Konkurransen gjøres tilgjengelig for slik deltaker (uansett grunn). Kjøp som gjøres i
forbindelse med mobilapper knyttet til Boka, gir ikke deltakerne tilgang til gåter eller hjelper deltakerne å komme
videre i Konkurransen.
Den første kvalifiserte personen som løser alle gåtene i Konkurransen, får en nøkkel som låser opp Premien (som
definert nedenfor). Verken nøkkelen eller Premien befinner seg på noe sted som krever at deltakerne i
Konkurransen avbryter, forstyrrer, ødelegger eller begår overtredelser i forbindelse med noen posisjon, gjenstand,
sted eller overflate. Gåtene kan bare løses gjennom å bruke eget intellekt og egne ferdigheter. Hell er ikke en
bestanddel i denne Konkurransen.
Hvis du deltar i Konkurransen på en måte som (i) er forstyrrende for en annen deltaker, (ii) kan oppfattes som å
irritere, fornærme, true eller plage en annen deltaker eller person eller (iii) gir deg en urettmessig fordel i forhold
til enhver annen deltaker (inkludert, uten begrensninger, forsøk på å hacke noen av nettsidene og/eller de
elektroniske mediene som brukes i Konkurransen), kan du umiddelbart diskvalifiseres fra Konkurransen. Du godtar
spesielt at du ikke skal offentliggjøre, via noe medium, det du mener er løsningen på noen av gåtene (eller deler
av disse) i Konkurransen. Hvis du ikke overholder forrige setning, kan du umiddelbart diskvalifiseres fra
Konkurransen. Du må bare bruke én Google-konto når du deltar i Konkurransen. Hvis du bruker flere Googlekontoer, blir du umiddelbart diskvalifisert fra Konkurransen.
KVALIFISERING
Konkurransen er ikke åpen for noen ledere, styremedlemmer, ansatte, representanter, kontraktører eller
underleverandører
(inkludert,
uten
begrensninger,
distributører,
nettdesignere,
annonsører,
løsningsleverandører, forsikringsselskaper, dommerpanel eller noen andre involvert i administrasjon, utvikling,
iverksettelse og gjennomføring av Konkurransen) knyttet til Sponsoren og dennes respektive morselskaper,
datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet kalt “Konkurransepartene”) eller Forleggerne eller ethvert
medlem av nær familie av eller ethvert medlem av husholdningen til Konkurransepartene eller Forleggerne. Det
må være klart at Forleggerne ikke er det samme som Konkurransepartene.
Du må være en fysisk person som er minst tretten (13) år gammel for å kunne delta i Konkurransen. Hvis den
jurisdiksjonen du bor i, krever høyere kvalifiseringsalder, skal slik høyere kvalifiseringsalder gjelde. Personer som
ikke har nådd myndighetsalder i den jurisdiksjonen de bor i, må ha tillatelse fra foreldre eller verge for å kunne
delta i Konkurransen. For å kvalifisere for å vinne Premien må vinneren av Konkurransen eller vinnerens foreldre
eller verge, som aktuelt, undertegne skjemaet W-9 (som definert nedenfor), den Skriftlige erklæringen (som
definert nedenfor) og, om tillatt i respektive jurisdiksjon, gjennomgå en Bakgrunnssjekk (som definert nedenfor)

(samlet kalles W-9-skjemaet, den Skriftlige erklæringen og Bakgrunnssjekken for “Premiedokumentene”) når, og
om, Sponsoren krever det.
Boka kan kjøpes av enhver alle steder der Boka er i salg. Om du kvalifiserer for å delta i Konkurransen, bestemmes
imidlertid av Gjeldende lov i jurisdiksjonen der du bor og disse Offisielle reglene. Konkurransen er åpen for
innbyggere i enhver jurisdiksjon der deltakelse i Konkurransen ikke utgjør brudd på noen Gjeldende lov.
Lydbokversjonene av boka inneholder ikke de visuelle ledetrådene som er nødvendige for å kunne løse gåtene i
Konkurransen.
PREMIEN
Vinneren av Konkurransen får en premie som består av gullmynter verdsatt til omtrent USD 500 000 den 11. august
2014 (“Premien”). Verdien av Premien kan variere over tid og/eller fra land til land på grunn av de rådende
markedsforholdene. Premien må tas imot slik den tildeles, og det finnes ingen kontantalternativer. Det skal ikke
tildeles noen andre premier enn Premien.
Alle relevante skattekrav som oppstår for den som vinner Premien, er konkurransevinnerens eget ansvar. I land
utenfor USA kan Premien, eller en del av denne, holdes tilbake i påvente av mottakskvittering på at aktuelle skatter
er betalt eller trukket. I løpet av sju (7) virkedager etter mottak av Premien må vinneren undertegne og returnere
til Sponsoren skjemaet W-9 fra den amerikanske skatteetaten (“IRS”, Internal Revenue Service) (sammen med alle
andre relevante egenrapporteringsskjemaer for skatter og avgifter som Sponsoren anser rimelig påkrevet i
relevant jurisdiksjon for et lignende formål, “W-9-skjemaet”). Ved utgangen av det skatteåret da Premien tildeles,
får vinneren av Premien utstedt skjema 1099 fra IRS (og/eller eventuelle andre relevante dokumenter, avhengig
av hvilket land vinneren bor i) med rapport om hvilket beløp verdien av Premien tilsvarer, til bruk for fastsetting
av inntektsskatt. Vinneren av Premien må innrapportere Premien til IRS eller enhver annen relevant
skattemyndighet i henhold til Gjeldende lov. Hvis vinneren av Premien ikke undertegner og returnerer skjemaet
W-9 i løpet av påkrevet periode, eller hvis vinneren av Premien ikke har et unikt, personlig og gyldig personnummer
eller tilsvarende i relevant jurisdiksjon, slik at Sponsoren (eller enhver part som opptrer på Sponsorens vegne) kan
rapportere inn pliktig skatt forbundet med mottak av Premien, anses det at vinneren av Premien har tapt retten
til enhver og all rett til Premien, og Sponsoren vil finne en alternativ vinner av Premien med utgangspunkt i hvilke
vinnere som har kommet lengst i Konkurransen i løpet av konkurranseperioden ifølge Sponsorens interne
sporingssystem. Vinneren av Premien bør søke uavhengig skatterådgivning angående de diverse skattemessige
konsekvensene det kan ha å vinne og ta imot Premien.
Det kan bli nødvendig at vinneren av Konkurransen tar fri for å reise for å ta imot Premien. Vinneren er selv
ansvarlig for å organisere hentingen av Premien, og enhver kostnad som påløper i forbindelse med dette, skal
dekkes av vinneren selv. Vinneren må selv dekke alle nødvendige utgifter til reise og losji for å kunne ta imot
Premien. Sponsoren belaster imidlertid ikke vinneren noen kostnader eller avgifter for å ta imot Premien.
SLIK AVGJØRES DET HVEM SOM VINNER
Den første deltakeren som løser alle gåtene, får nøkkelen og får denne bekreftet av Sponsoren som angitt
nedenfor, kan åpne en kiste som inneholder Premien. Konkurransen løper fra Startdatoen til det som oppstår
først av (i) datoen da alle gåtene er løst, nøkkelen er mottatt og vinneren er varslet eller (ii) 7. oktober 2016
(“Avslutningsdato”) (“Konkurranseperioden”.) Premien tildeles bare én vinner. Dersom ingen deltakere har løst
alle gåtene innen Avslutningsdatoen, og med forbehold for de andre kvalifiseringsvilkårene i dette dokumentet,
utpeker Sponsoren en vinner med utgangspunkt i hvilken deltaker som har kommet lengst i Konkurransen i løpet
av Konkurranseperioden i henhold til Sponsorens interne sporingssystemer. Bekreftelsesprosessen krever at den
som hevder å vinne, kan påvise vellykket løsing av hver av gåtene i Konkurransen til Sponsorens tilfredsstillelse.
Ved uavgjort seier må deltakerne løse en ferdighetsbasert gåte. For å klassifisere for seier må vinneren (eller
dennes foreldre eller verge) undertegne Premiedokumentene.
Bare én person kan vinne Konkurransen. Derfor er samarbeid mellom deltakere strengt forbudt. Hvis deltakerne
likevel samarbeider under Konkurransen, på tross av ovennevnte uttrykkelige forbud, fritar slike samarbeidende
deltakere, ved å delta i Konkurransen, Sponsorpartene fra ethvert ansvar i forbindelse med enhver avtale eller
ordning som de kan ha seg imellom. Hvis enhver Sponsorpart får kostnader eller utgifter av enhver grunn, inkludert

saksomkostninger og -utgifter, i forbindelse med en avtale mellom samarbeidende deltakere, godtar alle
samarbeidende deltakere, i fellesskap og hver for seg, å betale alle slike eventuelle kostnader og utgifter tilbake
til Sponsorparten.
PUBLISITET OG PERSONVERN
Vinneren av Konkurransen må skrive under en Skriftlig erklæring om kvalifisering, ansvar og publisering (“Skriftlig
erklæring”). Den Skriftlige erklæringen bekrefter at vinneren overholder alle klassifiseringskravene i Konkurransen
og ikke bryter noen Gjeldende lov. Hvis vinneren påvises å bryte Gjeldende lov eller enhver regel eller ethvert
vilkår for Konkurransen, kan vinneren diskvalifiseres etter skjønn, og i slikt tilfelle tildeles Premien ikke til denne
personen. Diskvalifisering kan oppstå hvis overtredelsen førte til en fordel for vinneren i forhold til de andre
deltakerne i Konkurransen. Dersom vinneren ikke har nådd myndighetsalder i den jurisdiksjonen der han eller hun
bor, må den mindreåriges foreldre eller verge underskrive den Skriftlige erklæringen for at vinneren skal kunne
motta Premien. Hvis vinneren eller forelderen eller vergen til vinneren, dersom vinneren ikke er myndig, nekter å
undertegne den Skriftlige erklæringen, blir vinneren diskvalifisert. Ved diskvalifisering blir den neste personen som
løser alle gåtene, får nøkkelen og godkjennes av Sponsoren, erklært som vinner; såfremt ingen annen deltaker har
løst alle gåtene innen Avslutningsdatoen, med forbehold for de andre kvalifiseringsvilkårene i dette dokumentet,
utpeker Sponsoren en vinner med utgangspunkt i hvilken deltaker som har kommet lengst i Konkurransen i løpet
av Konkurranseperioden i henhold til Sponsorens interne sporingssystem.
Med forbehold for Gjeldende lov skal vinneren av Premien gi Sponsorpartene absolutt, global, evigvarende og
ugjenkallelig rett, som fullt ut kan overdras, og tillatelse til å bruke vinnerens likhet, bilde, utseende, stemme, navn
og/eller ethvert annet materiale som bygger på eller er utledet av dette (“Likhet”) på enhver måte eller via ethvert
medium som er kjent nå, eller som opprettes senere, til alle kommersielle og ikke-kommersielle formål. Vinneren
skal godta all publisitet forbundet med å vinne Konkurransen som eneste og fullstendig vederlag for å skrive under
Premiedokumentene og skal frasi seg og ikke ha rett til noen krav om ytterligere kompensering eller godtgjøring i
forbindelse med bruk av vinnerens Likhet (med mindre slik fraskrivelse er forbudt ved Gjeldende lov; i så tilfelle
skal vinneren godta en del av den samlede Premien, som fastsatt av Sponsoren etter Sponsorens skjønn, som
kompensering for slik fraskrivelse). Vinneren samtykker i at Sponsorpartene kan gjennomføre eller la være å
gjennomføre enhver handling som ellers ville utgjøre brudd på vinnerens “ideelle rettigheter” eller andre
tilsvarende lovfestede rettigheter eller sedvanerettigheter.
Sponsoren kan kreve at vinneren deltar i publisitetsarrangementer i forbindelse med Boka og Konkurransen,
bortsett fra der forbudt ved Gjeldende lov. Vinneren av Konkurransen kan, etter Sponsorens ønske, måtte utsettes
for og samarbeide om en konfidensiell bakgrunnssjekk for å bekrefte at Vinneren kvalifiserer og påvise, etter
Sponsorens ønske, om bruk av en slik persons navn eller likhet i annonsering eller publisitet for Boka eller
Konkurransen vil påføre Sponsoren vanry eller manglende respekt, føre til skandale eller latterliggjøring eller
ugunstig påvirke Sponsoren, Boka eller Konkurransen på annen måte, etter Sponsorens vurdering
(“Bakgrunnssjekk”). Bakgrunnssjekken gjennomføres i samsvar med Gjeldende lov, og ingen personer under atten
(18) år blir utsatt for Bakgrunnssjekk. Sponsoren forbeholder seg retten til å avstå fra å gjennomføre annonsering
eller publisitetstiltak forbundet med Konkurransevinneren av enhver grunn.
Bortsett fra der disse Offisielle reglene angir noe annet, vil den informasjonen Sponsoren samler inn i forbindelse
med Konkurransen, brukes av Sponsoren i samsvar med personvernpolitikken som er publisert på den Offisielle
nettsiden. Informasjon som samles inn i forbindelse med denne Konkurransen, kan formidles til
Konkurransepartene, Sponsorpartene og enhver av Sponsorens andre samarbeidspartnere, inkludert, uten
begrensninger, Forleggerne (samlet kalt “Informasjonsmottakere”). Ved å delta i Konkurransen gir du
Informasjonsmottakerne uttrykkelig rett til å bruke slik informasjon til ethvert formål som er tillatt i henhold til
Gjeldende lov, og som ikke utgjør brudd på personvernpolitikken til noen av Informasjonsmottakerne på det
aktuelle tidspunkt. Konkurransepartene, Sponsorpartene og enhver av Sponsorens andre samarbeidspartnere kan
ha sin egen personvernpolitikk som er annerledes enn Konkurransens personvernpolitikk. Sponsoren oppfordrer
deltakerne til å lese gjennom personvernpolitikken på enhver annen nettside de besøker i forbindelse med
Konkurransen.
ANSVARSFRASKRIVELSE

Sponsorpartene, Forleggerne og enhver av deres respektive ledere, styremedlemmer, ansatte og representanter,
frasier seg uttrykkelig ethvert strafferettslig eller økonomisk ansvar i forbindelse med enhver av dine handlinger
forbundet med Konkurransen, inkludert leting etter nøkkelen, og du har selv eneansvar for alle strafferettslige
eller økonomiske krav som kan oppstå dersom du bryter Gjeldende lov eller skader eiendom. Det må være klart
at Forleggerne ikke er det samme som Sponsorpartene.
Ingen av Sponsorpartene eller Forleggerne skal være strafferettslig eller økonomisk ansvarlig hvis du bor i en
jurisdiksjon som ikke tillater denne typen konkurranse. Ingen av Sponsorpartene, Konkurransepartene eller
Forleggerne påtar seg noen risiko, straffeansvar eller økonomisk ansvar for noe du eller enhver annen person gjør
i forbindelse med Konkurransen. Ingen av Sponsorpartene, Konkurransepartene eller Forleggerne er ansvarlige for
noen materiell skade, personskade eller dødsfall som oppstår på grunn av eller i forbindelse med Konkurransen
eller disse Offisielle reglene. Dersom Gjeldende lov ikke tillater denne begrensningen eller ansvarsfraskrivelsen for
utilsiktet skade eller følgeskade, gjelder ikke begrensningen eller ansvarsfraskrivelsen for deg. I slike tilfeller blir
relevant parts ansvar begrenset til det maksimale omfanget som er tillatt ved Gjeldende lov.
Ingen av Sponsorpartene eller Forleggerne dekker ansvarsforsikring som beskytter enkeltpersoner, grupper,
organisasjoner, virksomheter, tilskuere eller andre som kan delta i Konkurransen.
Sponsorpartene, Konkurransepartene og Forleggerne påtar seg intet strafferettslig eller økonomisk ansvar for: (i)
eventuelle feil eller unøyaktig informasjon en deltaker oppgir ved registrering for Konkurransen, eller enhver feil,
mislykket, forvrengt eller kryptert elektronisk dataoverføring i forbindelse med Konkurransen; (ii) eventuelle
menneskelige feil, tekniske feilfunksjoner, svikt, feil, utelatelser, avbrudd, slettinger, defekter, driftsforsinkelser
eller svikt i kommunikasjonslinjer, uansett årsak, med tanke på ethvert utstyr, systemer, nettverk, linjer, satellitter,
servere, datamaskiner eller leverandører, som blir brukt til ethvert aspekt av gjennomføringen av Konkurransen;
(iii) manglende tilgjengelighet eller utilgjengelighet til Internett eller enhver kombinasjon av dette; eller (iv)
eventuelle personskader eller skade på enhver annen persons datamaskin eller mobilutstyr som kan være
forbundet med eller oppstå på grunn av ethvert forsøk på å delta i Konkurransen eller laste ned ethvert materiale
i forbindelse med Konkurransen. Hvis Konkurransen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres av årsaker
som kan omfatte, uten begrensninger, infeksjon med datavirus, programfeil, fikling, uautorisert intervensjon,
forfalskning, bedrageri, teknisk svikt, ekstremvær (inkludert, men ikke begrenset til, regn, torden, flom eller
jordskjelv), brann, eksplosjon, force majeure, utstyrssvikt, enhver annen årsak som ikke er innenfor Sponsorens
kontroll, eller enhver annen årsak som kan forstyrre eller påvirke administrasjon, sikkerhet, rettferdighet,
integritet eller riktig gjennomføring i forbindelse med denne Konkurransen, forbeholder Sponsoren seg retten til,
etter eget skjønn, å avbryte, endre eller utsette hele eller deler av Konkurransen uten ytterligere ansvar overfor
noen deltakere eller tredjeparter.
Sponsoren kan kreve at vinneren deltar i publisitetsarrangementer i forbindelse med Boka og Konkurransen,
bortsett fra der forbudt ved Gjeldende lov. Vinneren av Konkurransen kan, etter Sponsorens ønske, måtte utsettes
for og samarbeide om en konfidensiell bakgrunnssjekk for å bekrefte at Vinneren kvalifiserer og påvise, etter
Sponsorens ønske, om bruk av en slik persons navn eller likhet i annonsering eller publisitet for Boka eller
Konkurransen vil påføre Sponsoren vanry eller manglende respekt, føre til skandale eller latterliggjøring eller
ugunstig påvirke Sponsoren, Boka eller Konkurransen på annen måte, etter Sponsorens vurdering
(“Bakgrunnssjekk”). Bakgrunnssjekken gjennomføres i samsvar med Gjeldende lov, og ingen personer under atten
(18) år blir utsatt for Bakgrunnssjekk. Sponsoren forbeholder seg retten til å avstå fra å gjennomføre annonsering
eller publisitetstiltak forbundet med Konkurransevinneren av enhver grunn.
Bortsett fra der disse Offisielle reglene angir noe annet, vil den informasjonen Sponsoren samler inn i forbindelse
med Konkurransen, brukes av Sponsoren i samsvar med personvernpolitikken som er publisert på den Offisielle
nettsiden. Informasjon som samles inn i forbindelse med denne Konkurransen, kan formidles til
Konkurransepartene, Sponsorpartene og enhver av Sponsorens andre samarbeidspartnere, inkludert, uten
begrensninger, Forleggerne (samlet kalt “Informasjonsmottakere”). Ved å delta i Konkurransen gir du
Informasjonsmottakerne uttrykkelig rett til å bruke slik informasjon til ethvert formål som er tillatt i henhold til
Gjeldende lov, og som ikke utgjør brudd på personvernpolitikken til noen av Informasjonsmottakerne på det
aktuelle tidspunkt. Konkurransepartene, Sponsorpartene og enhver av Sponsorens andre samarbeidspartnere kan
ha sin egen personvernpolitikk som er annerledes enn Konkurransens personvernpolitikk. Sponsoren oppfordrer

deltakerne til å lese gjennom personvernpolitikken på enhver annen nettside de besøker i forbindelse med
Konkurransen.
ANSVARSFRASKRIVELSE
Sponsorpartene, Forleggerne og enhver av deres respektive ledere, styremedlemmer, ansatte og representanter,
frasier seg uttrykkelig ethvert strafferettslig eller økonomisk ansvar i forbindelse med enhver av dine handlinger
forbundet med Konkurransen, inkludert leting etter nøkkelen, og du har selv eneansvar for alle strafferettslige
eller økonomiske krav som kan oppstå dersom du bryter Gjeldende lov eller skader eiendom. Det må være klart
at Forleggerne ikke er det samme som Sponsorpartene.
Ingen av Sponsorpartene eller Forleggerne skal være strafferettslig eller økonomisk ansvarlig hvis du bor i en
jurisdiksjon som ikke tillater denne typen konkurranse. Ingen av Sponsorpartene, Konkurransepartene eller
Forleggerne påtar seg noen risiko, straffeansvar eller økonomisk ansvar for noe du eller enhver annen person gjør
i forbindelse med Konkurransen. Ingen av Sponsorpartene, Konkurransepartene eller Forleggerne er ansvarlige for
noen materiell skade, personskade eller dødsfall som oppstår på grunn av eller i forbindelse med Konkurransen
eller disse Offisielle reglene. Dersom Gjeldende lov ikke tillater denne begrensningen eller ansvarsfraskrivelsen for
utilsiktet skade eller følgeskade, gjelder ikke begrensningen eller ansvarsfraskrivelsen for deg. I slike tilfeller blir
relevant parts ansvar begrenset til det maksimale omfanget som er tillatt ved Gjeldende lov.
Ingen av Sponsorpartene eller Forleggerne dekker ansvarsforsikring som beskytter enkeltpersoner, grupper,
organisasjoner, virksomheter, tilskuere eller andre som kan delta i Konkurransen.
Sponsorpartene, Konkurransepartene og Forleggerne påtar seg intet strafferettslig eller økonomisk ansvar for: (i)
eventuelle feil eller unøyaktig informasjon en deltaker oppgir ved registrering for Konkurransen, eller enhver feil,
mislykket, forvrengt eller kryptert elektronisk dataoverføring i forbindelse med Konkurransen; (ii) eventuelle
menneskelige feil, tekniske feilfunksjoner, svikt, feil, utelatelser, avbrudd, slettinger, defekter, driftsforsinkelser
eller svikt i kommunikasjonslinjer, uansett årsak, med tanke på ethvert utstyr, systemer, nettverk, linjer, satellitter,
servere, datamaskiner eller leverandører, som blir brukt til ethvert aspekt av gjennomføringen av Konkurransen;
(iii) manglende tilgjengelighet eller utilgjengelighet til Internett eller enhver kombinasjon av dette; eller (iv)
eventuelle personskader eller skade på enhver annen persons datamaskin eller mobilutstyr som kan være
forbundet med eller oppstå på grunn av ethvert forsøk på å delta i Konkurransen eller laste ned ethvert materiale
i forbindelse med Konkurransen. Hvis Konkurransen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres av årsaker
som kan omfatte, uten begrensninger, infeksjon med datavirus, programfeil, fikling, uautorisert intervensjon,
forfalskning, bedrageri, teknisk svikt, ekstremvær (inkludert, men ikke begrenset til, regn, torden, flom eller
jordskjelv), brann, eksplosjon, force majeure, utstyrssvikt, enhver annen årsak som ikke er innenfor Sponsorens
kontroll, eller enhver annen årsak som kan forstyrre eller påvirke administrasjon, sikkerhet, rettferdighet,
integritet eller riktig gjennomføring i forbindelse med denne Konkurransen, forbeholder Sponsoren seg retten til,
etter eget skjønn, å avbryte, endre eller utsette hele eller deler av Konkurransen uten ytterligere ansvar overfor
noen deltakere eller tredjeparter.
Denne ansvarsfraskrivelsen dekker og gjelder for alle ukjente og uforutsette krav i forbindelse med personskade,
materiell skade, tap og ansvar og følgene av slike, i tillegg til alle det nå er opplyst om og som er kjent.
TOLKNINGER OG TVISTER
De Offisielle reglene gjelder med forbehold for Sponsorens tolkninger, og alle beslutninger og tolkninger
Sponsoren gjør, er endelige. Enhver tolkning av, forklaring av eller revisjon av de Offisielle reglene skal ha effekt
fra det øyeblikk de legges ut på den Offisielle nettsiden. Du godtar at du gjennom fortsatt deltakelse i Konkurransen
eller bruk av tilknyttede mobilapper og nettsider anses som å ha godtatt enhver slik tolkning, forklaring eller
revisjon.
Bortsett fra som angitt på annen måte i disse Offisielle reglene, kan enhver tvist, erstatningskrav eller uenighet
mellom deg og Sponsoren som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse Offisielle reglene og

Konkurransen, som det ikke oppnås enighet om på annen måte, fremlegges for og avgjøres ved voldgift på den
måten som er fastsatt i dette avsnittet. Voldgiften organiseres av JAMS i New York, New York, og ledes av en
voldgiftsdommer, i henhold til reglene og prosedyrene i JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedure som
gjelder på det aktuelle tidspunktet. Dom etter voldgiftskjennelse fra voldgiftsdommeren kan protokolleres av
enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Om Gjeldende lov forbyr bindende voldgift i forbindelse med ethvert
krav (“Uegnede krav for voldgift”), godtar Sponsoren og du at alle krav må fremlegges for voldgift, og at voldgiften
ikke er bindende bare for de Uegnede kravene for voldgift, samt at voldgiften er bindende for alle andre krav.
Kostnadene forbundet med voldgift fordeles likt mellom partene, med mindre annet er påkrevet ved lov. De
Offisielle reglene og Konkurransen samt enhver relatert tvist reguleres av lovene i USA og staten New York. Du
godtar å underkaste deg den personlige jurisdiksjonen i, og alminnelige vernetinget i staten og forbundsdomstolen
i New York, New York, uten påstand om uegnet forum, i forbindelse med prosedering av Uegnede krav for voldgift.
SKADESLØSHOLDELSE
I det omfang det er tillatt ved Gjeldende lov, godtar du å beskytte og holde Sponsorpartene, Konkurransepartene
og Forleggerne skadesløse fra og mot enhver og alle fordringer, krav, påtale, gjeldskrav, forlikskrav, domskrav, krav
knyttet til tap og kostnader, skadeserstatning og/eller utgifter knyttet rettspåbud eller påbud om pengeerstatning,
kontrakts- eller erstatningsrettslig (inkludert, uten begrensninger, utgifter til advokat, interne juridiske
omkostninger, utgifter til profesjonelle tjenester, ekspert- og konsulenttjenester) av ethvert slag og enhver type
som på noen måte kan oppstå på grunn av, eller som helt eller delvis er forårsaket av, dine handlinger eller
manglende handlinger i forbindelse med enhver måte du deltar i Konkurransen på eller på noen annen måte i
forbindelse med disse Offisielle reglene.
Hvis noen fremsetter et krav overfor enhver av Sponsorpartene, Konkurransepartene eller Forleggerne i
forbindelse med ethvert brudd på de Offisielle reglene av deg, eller i forbindelse med din bruk av en tilknyttet
mobilapp eller nettside, eller dine handlinger, manglende handlinger eller atferd på noen måte i forbindelse med
Konkurransen, godtar du å forsvare og holde Sponsorpartene, Konkurransepartene og Forleggerne skadesløse mot
alle gjeldskrav, krav om skadeserstatning, krav knyttet til tap og utgifter av alle slag (inkludert rimelige juridiske
utgifter og kostnader) i forbindelse med ethvert slikt krav.
Du godtar videre å beskytte og holde Sponsorpartene, Konkurransepartene og Forleggerne skadesløse fra og mot
ethvert og alle fordringer, krav, påtale, gjeldskrav, forlikskrav, domskrav, krav knyttet til tap og kostnader,
skadeserstatning og/eller utgifter knyttet rettspåbud eller påbud om pengeerstatning, kontrakts- eller
erstatningsrettslig (inkludert, uten begrensninger, utgifter til advokat, interne juridiske omkostninger, utgifter til
profesjonelle tjenester, ekspert- og konsulenttjenester) av ethvert slag og enhver type som på noen måte kan
oppstå på grunn av, eller som helt eller delvis er forårsaket av dine partnere, venner, familie, forbindelser, agenter,
representanter, ansatte, delegater, fullmektiger, operatører eller enhver annen person eller enhet forbundet med
deg som på noen måte har en forbindelse med Konkurransen.
Dine forpliktelser til å forsvare og holde Sponsorpartene, Konkurransepartene og Forleggerne skadesløse omfatter
aktiv og passiv uaktsomhet og forsettlig forsømmelse hos deg og dine forbindelser. Forpliktelsen til å forsvare og
holde skadesløs dekker, uten begrensninger, alle krav som kan oppstå på noen måte på grunn av eller i forbindelse
med personskade, dødsfall eller ødeleggelse av materiell eiendom, inkludert manglende bruk av slik eiendom eller
krenkelse av en tredjeparts immaterielle rettigheter, offentlige eller private rettigheter, rett til privatlivets fred
eller moralske rettigheter eller enhver tilsvarende lovfestet rett eller sedvanerett.
Du godtar herved, på vegne av dine arvinger, testamentfullbyrdere, administratorer og verger å forsvare og holde
Sponsorpartene, Konkurransepartene og Forleggerne, enkeltvis og i fellesskap, skadesløse fra enhver og alle
søksmål, påtale, fordringer og krav ved eller på grunn av enhver materiell skade, tap, personskade eller dødsfall
som kan oppstå på grunn av deltakelse i Konkurransen.
Uten hensyn til plikten til skadesløsholdelse i disse vilkårene forbeholder hver av Sponsorpartene,
Konkurransepartene og Forleggernes seg uttrykkelig retten til uavhengig forsvar ved et slikt søksmål for egen
kostnad og utgift dersom en slik person velger å gjøre dette.
VAREMERKER OG OPPHAVSRETT

Du er ansvarlig for å overholde opphavrettslover og andre lover knyttet til immaterielle rettigheter. Du bør gå ut
fra at alt du ser eller leser i Boka eller i tilknyttet mobilapp eller på tilknyttet nettside i løpet av Konkurransen, er
beskyttet ved opphavsrettslov, med mindre annet er angitt, og du må ikke gjengi, fremstille utledede arbeider av,
distribuere kopier til andre via salg, overføre eierskap på annen måte eller leie ut, lease ut eller låne ut eller opptre
med eller vise frem offentlig noe opphavsrettsbeskyttet arbeid, med mindre du får tillatelse fra opphavsrettseieren
eller tillates å gjøre det på grunnlag av Gjeldende lov.

Third Floor Fun, LLC, Endgame og Endgame: The Calling er varemerker for Sponsoren, deres datterselskaper eller
Forleggerne. Alle andre varemerker, servicemerker, logoer, produkter eller servicenavn som brukes i forbindelse
med Konkurransen, innehas av sine respektive eiere.
TILKNYTTEDE MOBILAPPER OG NETTSIDER
Du godtar å overholde vilkårene som regulerer bruken av Sponsorens nettsider, mobilapper og all annen
programvare (samlet kalt “Vilkårene”). Sponsorens partnere, agenter og datterselskaper, inkludert
Sponsorpartene, Konkurransepartene og Forleggerne, kan ha sine egne nettsider, mobilapper og programvare
som reguleres av separate vilkår. Sponsoren oppfordrer deg til å finne frem til og lese vilkårene til alle tredjepartnettsider, mobilapper eller programvare du kan bruke i forbindelse med Konkurransen. Dersom du ikke overholder
Vilkårene, eller vilkårene til ethvert annet tredjepartsnettsted, enhver annen mobilapp eller programvare som du
bruker i forbindelse med Konkurransen, kan du diskvalifiseres fra Konkurransen.
Hvis du bruker nettleser eller mobilutstyr som ikke støttes, kan du se en side som (i) forteller at nettleseren eller
utstyret ditt ikke støttes, og (ii) ber deg oppdatere nettleseren eller bruke en støttet datamaskin for å delta. Hvis
du bruker utstyr som ikke overholder minimumskravene for systemer, som er nødvendig for å vise og manipulere
innholdet i Konkurransen, er det ikke sikkert at du kan se slikt innhold på den måten som var tilsiktet, om i det hele
tatt. Vi har gjort alt som er rimelig mulig for å sikre at vi støtter vanlig utstyr og nettlesere i dag, men det er ikke
sikkert at nye nettlesere og utstyr støttes hvis de kommer på markedet etter utarbeiding av Konkurransen, og det
er ikke sikkert at eldre nettlesere eller utstyr støttes i det hele tatt. Ingen av Sponsorpartene, Konkurransepartene
eller Forleggerne skal holdes ansvarlige for noen støtteproblemer i forbindelse med nettlesere eller utstyr.
Du kan ikke vise innholdet i Sponsorens applikasjoner eller tilknyttede nettsider offentlig uten Sponsorens
uttrykkelige samtykke. Hvis du velger å lenke til eller bruke informasjon fra Sponsorens applikasjoner og/eller
nettsider, er det ditt ansvar å kontrollere at informasjonen i disse lenkene er riktig, før du stoler på den. Lenker og
informasjon knyttet til lenkene kan endres eller oppdateres når som helst uten forutgående varsel.
Sponsorens mobilapper og/eller nettsider og eventuelle lenker leveres “I GJELDENDE TILSTAND” og “SOM
TILGJENGELIG”. Det gis ingen garantier av noe slag, verken uttrykte eller underforståtte, og du frasier deg alle krav
i forbindelse med unøyaktigheter, utelatelser eller tilgjengelighet til informasjonen som presenteres i Sponsorens
mobilapper og/eller på Sponsorens nettsider og enhver nettside som Sponsoren har lenket til. Ingen av
Sponsorpartene skal være ansvarlig for noen forsinkelser som oppstår fordi en side ikke er tilgjengelig. På grunn
av internettets iboende kultur, kan feil, avbrudd og forsinkelser i tjenesten oppstå når som helst.
Hvis du sender e-post, tekstmelding, bilde, lydfil eller annet innhold til Sponsorens mobilapper og/eller nettsider,
gir du Sponsoren og/eller Sponsorens designere rett til å lagre dette innholdet permanent og bruke det hvor som
helst på sine nettsider eller enhver annen nettside eller medier uten noen form for betaling eller godtgjørelse.
NETTFORA
Sponsoren kan opprette fora eller sider på Twitter, Facebook, YouTube, Instagram og andre sosiale og elektroniske
medier, der du kan legge ut informasjon og materiale i forbindelse med Konkurransen eller Boka (“Nettfora”).
Denne informasjonen kan ses av andre. Nettforaene er beregnet på ikke-kommersiell bruk hos deltakerne og til
utveksling av lovlig, relevant og egnet informasjon. Enhver bruk av Nettfora som ikke overholder disse formålene,
er strengt forbudt. Bruk av et Nettforum som bryter disse Offisielle reglene, kan påvirke din rett til å delta i
Konkurransen.

Når du bruker et Nettforum, godtar du å overholde vilkårene som Sponsoren har lagt ut på Nettforumet, i tillegg
til vilkårene fastsatt av tjenesteleverandøren av Nettforumet. Du aksepterer at Sponsoren, etter eget skjønn, har
rett til å fjerne deg fra ethvert Nettforum dersom du ikke overholder Sponsorens eller Nettforumets vilkår.
ANDRE VILKÅR
Konkurranseløsningen er uavhengig bekreftet og registrert og oppbevares forseglet på et trygt sted. Konkurransen
leveres “I GJELDENDE TILSTAND”.
Konkurranseløsningen avsløres etter at en vinner en utpekt og bekreftet, enten på en tilknyttet nettside eller i en
etterfølgende publikasjon.
Alle gåter i Boka og/eller som er spredt i løpet av Konkurranseperioden, har utgangspunkt i generelle, allmenne
kunnskaper. Gåter med utgangspunkt i et litterært arbeid, spillefilm eller annen kunstform, utgjør ikke, og skal ikke
angi, noen tilknytning til, forbindelse med eller sponsing av enhver Sponsorpart, Konkurransepart eller Forlegger
av slikt litterært arbeid, spillefilm eller annen kunstform på noen måte.
Sponsoren forbeholder seg retten til å modifisere, utsette eller avslutte Konkurransen dersom løsningene
offentliggjøres eller deles på annen måte, eller hvis Konkurransen avsløres eller ødelegges på noen måte. Dersom
Konkurransen avsluttes, vil Sponsoren tildele Premien til den deltakeren som har kommet lengst i Konkurransen,
ifølge Sponsorens interne sporingssystem, på det tidspunktet Sponsoren avslutter Konkurransen.
Hvis noen del av disse Offisielle reglene anses å være ugyldig av enhver grunn, skal de resterende delene av de
Offisielle reglene fremdeles ha full effekt og gyldighet.
KONTAKTE OSS
Hvis du har behov for å kontakte Sponsoren, kan du sende en e-post på under 250 ord til
questions@endgamerules.com eller et brev på under 250 ord til Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway
– Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608. E-postmeldinger eller brev på over 250 ord som sendes til
Sponsoren, blir ikke lest. På grunn av store mengder e-post og brev, er det ikke sikkert at Sponsoren svarer på alle
e-postmeldinger eller brev, med mindre det etter Sponsorens skjønn er viktig. Husk å ta med navn, e-postadresse,
postadresse og telefonnummer på all korrespondanse.
Hvis du ønsker å få tilsendt navnet på vinneren, sender du en anmodning om det sammen med en frankert
konvolutt til Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608
innen 31. januar, 2020.

THIRD FLOOR FUN, LLC
PRIVACY STATEMENT
This privacy statement (the “Privacy Statement”) describes the privacy practices for Third Floor
Fun, LLC (“TFF” or “we”) in connection with the collection of information that identifies
individuals or can be used to identify or contact individuals (“Personally Identifiable Information”)
including those located in the European Union (“EU”) and Switzerland and transferred to TFF, or
third parties on its behalf, located in the United States. TFF respects the privacy of those
persons who provide Personally Identifiable Information to TFF (“you,” “your,” “user,” or
collectively “users”) and is committed to protecting the privacy of the Personally Identifiable
Information we collect from you. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about
what information we collect from you, how we use and may disclose that information, and the
choices you have regarding our use of, and your ability to correct or update, the information. By
providing Personally Identifiable Information to TFF, you expressly consent to the use and
disclosure of information as described in this Privacy Statement.
What Information We Collect and How We Collect Information
We collect Personally Identifiable Information in several ways through your engagement with
TFF, including from forms you submit to us, or personal correspondence, such as emails or
letters that you send to us. We may ask you to voluntarily provide us with Personally
Identifiable Information. We may collect the following types of Personally Identifiable
Information: your name, email addresses, postal addresses, telephone number, date of birth,
gender, age, geographic location, and any other information necessary to comply with
applicable laws and regulations or maintain TFF’s business operations.
We may also receive Personally Identifiable Information from third parties. Our use of
information received from a third party will be dictated by the third party’s privacy policies and
not this Privacy Statement.
Why We Collect, and How We Use, Personally Identifiable Information
TFF collects Personally Identifiable Information from you for the following reasons and,
therefore, uses the Personally Identifiable Information in the following ways:
• to track your progress through the Endgame contest
• to improve TFF’s goods or services
• to develop new goods or services
• to provide goods or services which you have requested from us
• to analyze use of our goods or services
• to develop, customize, enhance or provide advertising for TFF’s goods or services
• to send you targeted communications, publications, news, information about our goods
or services
• to administer our business
Sharing of Personal Information (Onward Transfer)
Except as set forth in this Privacy Statement, in an TFF-provided privacy statement specific to
an EU member state or Switzerland (if any), or as specifically agreed to by you, we will not
disclose any Personally Identifiable Information we gather from you. We may share your
Personally Identifiable Information with our affiliates. We also may share your Personally
Identifiable Information with third-party service providers to assist us with processing or storing
your Personally Identifiable Information in accordance with the purposes for which we collected
it. We may store your Personally Identifiable Information on servers in the United States, either

hosted by TFF, one of its affiliates or by a third-party service provider, or on servers hosted by
third party-service providers in the EU or Switzerland. We require any third party to whom we
provide your personal information to either: (i) adhere to the US-EU Safe Harbor and/or the USSwiss Safe Harbor Principles (as applicable); (ii) adhere to the EU Privacy Directive as
implemented by the applicable EU member state or the Swiss Federal Data Protection Act (as
applicable) or (iii) contractually agree to provide the same level of privacy as required by (i) or
(ii).
We also may share aggregated demographic and statistical information that is not personally
identifiable with third parties.
TFF also may disclose your Personally Identifiable Information (to the extent permitted by
applicable law):
•
•
•
•
•

to a person who, in the reasonable judgment of TFF, is seeking the information as an
agent of the individual;
in situations where sharing or disclosing your information is required in order to offer you
services;
to a third party or parties, where disclosure is required or permitted by law;
if, in the reasonable judgment of TFF, disclosure is necessary to enforce compliance
with our internal policies or to protect our business, investors, or others; and
to any other entity that acquires all or a portion of our organization by merger,
reorganization, operation of law, or a sale of some or all of TFF’s assets.

TFF may be required to use or disclose your Personally Identifiable Information to in connection
with a legal action or other proceeding, including, without limitation, in response to a court order
or a subpoena. We also may disclose such information in response to a law enforcement
agency’s request. Your Personally Identifiable Information stored by TFF in the United States
may be obtained from TFF by government authorities pursuant to subpoena or court order.
Retention of Your Information
We retain your Personally Identifiable Information for only as long as is necessary for the
purposes for which we collected it from you.
Security
TFF is committed to protecting the security of any Personally Identifiable Information you
provide to us. We maintain commercially reasonable safeguards to maintain the security and
privacy of Personally Identifiable Information that you provide to us. If you submit Personally
Identifiable Information to TFF online, we recommend that you terminate your browser session
before leaving your computer. In spite of these protections, TFF cannot guarantee the security
of any data submitted over the Internet. After your Personally Identifiable Information reaches
TFF, however, it is stored on servers (or, in the case of information received from you in person,
in writing or over the phone, in physical storage areas) protected by procedures and technology
designed to block reasonably foreseeable intrusions by unauthorized third parties.
Integrity of and Access to Personal Information
TFF is committed to collecting accurate information from you. You can view, correct and update
the Personally Identifiable Information relating to you held by TFF by contacting us at the
contact information set forth below.
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Adherence to US-EU Safe Harbor and US-Swiss Safe Harbor Principles
Your Personally Identifiable Information may be transferred to, stored, and processed in a
country other than the one in which it was provided, including the United States. When we do
so, we transfer the information in compliance with applicable data protection laws.
Regardless of what country Personally Identifiable Information is stored in or transferred to, we
adhere to this Privacy Statement and have procedures and controls as appropriate to help
ensure this.
We adhere to the US-EU Safe Harbor Framework and the US-Swiss Safe Harbor Framework as
set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of
Personally Identifiable Information from EU member countries and Switzerland. TFF has
certified that it adheres to the Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer,
security, data integrity, access, and enforcement. To learn more about the Safe Harbor
program, and to view our certification page, please visit http://www.export.gov/safeharbor/.
Dispute Resolution
In compliance with the Safe Harbor Principles, TFF commits to resolve complaints about your
privacy and our collection or use of your Personally Identifiable Information. EU and Swiss
residents with inquiries or complaints regarding this Privacy Statement should first contact TFF
by email at privacy@endgamerules.com.
If you do not receive timely acknowledgment of your complaint, or if your complaint is not
satisfactorily addressed by TFF, you may contact the state or national data protection or, if
applicable, labor authority in the jurisdiction in which you reside or, as applicable, work.
Opt-Out From Mailings
To the extent you receive marketing or promotional e-mail messages, mailings or telephone
calls from TFF and you wish to stop receiving emails or mailings from TFF please send us an
email to privacy@endgamerules.com with the phrase “Privacy Opt-out: TFF Mailings” in the
subject line and we will remove you from TFF’s mailing list.
Contact Us
If you have questions regarding our Privacy Statement or the use of Personally Identifiable
Information collected, you can contact us by email at privacy@endgamerules.com.
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