
 
 

Samarbejdsaftale                                                                                1. august 2020.  

 
 
Følgende vilkår finder anvendelse for vores samarbejde om, hvordan vi sammen kan gøre en forskel for 
miljøet og klimaet. Som influencer for YUMMII YUMMII er du med til at sprede vores budskab om, hvordan 
vi kan leve med omtanke i en travl hverdag, og sammen gøre en forskel for miljøet ved at vælge 
bæredygtige løsninger til at opbevare mad og drikke uden brug af plastik og engangsemballage. 
 
 
1.  Anvendelse  
Ved at accepterer denne samarbejdsaftale, vil du som influencer repræsentere YUMMII YUMMII og lave 
opslag på de sociale medier om vores univers. Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i disse 
betingelser, eventuelt på baggrund af ændringer i lovgivning, hvorfor vi forbeholder os retten til at foretage 
ændringer heri. Hvis der er foretaget ændringer, vil datoen for ”senest opdateret” rettes, og du vil blive 
gjort opmærksom herpå. 
 

2. Varighed 

Samarbejdet mellem dig som influencer og os som virksomhed begynder, når du skriftligt har tilkendegivet 
overfor os, at du accepterer betingelser. Dette kan ske på mail til info@yummiiyummii.com. Samarbejdet 
er som udgangspunkt tidsbegrænset til 3 måneder, men kan efter aftale forlænges. 
 
 
3. Betaling 
Alle vores influencere er ulønnede, men du vil som influencer for YUMMII YUMMII modtage en rabatkode 
til at kunne bestille produkter i vores webshop. Dette beløb er pt. 750 kr. Endvidere vil du som influencer 
modtage en rabatkode, hvor du kan tilkøbe produkter til dig selv, din familie og venner med 25% i rabat. 
Dette køb skal foretages i vores webshop. Koden er ubegrænset og gældende 3 måneder frem. 

 

4. Forpligtelser  

Du forpligter dig med din underskrift til at lave minimum 2 opslag og 3 stories om YUMMII YUMMII på din 
private IG eller FB profil. Alle opslag skal være postet senest 2 måneder efter modtagelse af produkter.  
 
Du er som influencer forpligtet til at dele et sponsoreret billede i 3 måneder på din Instagram eller 
Facebook-profil. Efter de 3 måneder kan du vælge at slette billedet, hvis dette ønskes. Denne regel gælder, 
medmindre andet specifikt er udtrykt i kampagnebeskrivelsen. 
 
 
Af dit opslag skal det tydeligt fremgå, at der er tale om et sponsoreret opslag eller reklame. Dette gøres ved 
at påtegne opslaget med følgende hashtags (#): ”annonce” eller ”reklame” i starten af opslaget, samt 



 
 
”tagge” #yummiiyummii i billedteksten. Ligeledes skal YUMMII YUMMII tagges på følgende vis: 
”@yummiiyummiiuniverse på alle billeder, som er taget i forbindelse med en Kampagne/ et opslag med 
sponsorerede YUMMII YUMIII produkter. 
 
Ligeledes giver du samtidig samtykke til, at YUMMII YUMMII må kontakte dig direkte per mail eller telefon 
med henblik på: samarbejder, invitationer, tilbud eller andet, som er findes relevant for influenceren i 
forbindelse med dennes profil. 
 
Du er som influencer forpligtet til at have din Instagram-profil åben (en offentlig profil). Influencerens profil 
må derfor ikke være privat. 
 
 
5. Rettigheder til content 
Du giver YUMMII YUMMII med din accept lov til at benytte dine billeder, der er taget i forbindelse med 
dette samarbejde, således at disse billeder kan blive benyttet til markedsføring, salgsfremmende formål og 
til reklame af YUMMII YUMMII på YUMMII YUMMIIS egne kanaler og på YUMMIII YUMMIIS forhandlers 
kanaler. 
 
 
6. Ansvarsfraskrivelse  
YUMMII YUMMII er ikke ansvarlig for, hvorledes en influencer overholder gældende lovgivning, herunder 
Markedsføringsloven. YUMMII YUMMII står dog naturligvis til rådighed ved vejledning herom.  
 
Er du i tvivl herom henviser YUMMII YUMMII yderligere til forbrugsombudsmandens ”Gode råd til 
influenter om skjult reklame”  
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49742/17-10423-20-gode-raad-til-influenter-om-skjult-
reklame_m-billeder-3044183_1_1.pdf 
 
 
7. Konsekvenser ved misligholdelse  
YUMMII YUMMII forbeholder sig retten til at opsige samarbejdet, hvis det forefindes, at du som influencer 
misbruger YUMMII YUMMIIS navn eller deler billeder, som ikke er dine egne. 
Såfremt du som influencer, ikke kan leve op til dine forpligtelser, som er acceptereret ved indgåelse af 
denne samarbejdsaftale, så vil YUMMII YUMMII kunne opsige samarbejdet med omgående virkning. 
 
 
8. Opsigelse af aftale 
Ønsker influenceren at opsige samarbejdsaftalen, så skal dette foregå ved skriftlig eller digital udmelding 
direkte til YUMMII YUMMII. Ved en eventuel opsigelse af et samarbejde, vil pågældende influencers 
informationer blive slettet fra YUMMII YUMMIIS databaser indenfor 30 dage fra opsigelsen af aftalen. 
 
9. Persondata  
 
For at modtage produkter, skal du handle hos www.yummiiyummii.dk. Du vil blive bedt om at oplyse 
henholdsvis navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Ovennævnte oplysninger vil blive gemt 
sammen med dine ordreoplysninger. Disse data vil blive gemt i 5 år fra udgangen af regnskabsåret, som 



 
 
YUMMII YUMMII befinder sig i, den dato som bestillingen gennemføres jævnfør bogføringsloven §10. 
Nævnte oplysninger vil herefter blive slettet. 

Ovennævnte oplysninger vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, medmindre der sker en 
omstrukturering eller hvis YUMMII YUMMII helt- eller delvist bliver solgt. Vil dette blive tilfældet, vil 
videregivelse af oplysninger ske i overensstemmelse med den dertil gældende persondatalovgivning. Har 
du indsigelse mod registreringen af oplysningerne om din ordre, kan du som kunde gøre dette i henhold til 
loven om behandling af personoplysninger. 

Grønne hilsener 

 

Jeanette Fæster 

CEO YUMMII YUMMII  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


