
20
19

-1
1-

27

1

KILPAILUSÄÄNNÖT
SKYDDA SUOMI OY

Osallistumalla Skydda Suomi Oy:n järjestämään kilpailuun Skyddan ylläpitämissä 
paikoissa (myymälät), medioissa (verkkosivut) tai sosiaalisen median kanavissa 
(esim. Facebook) hyväksyt nämä kilpailusäännöt. Skydda Suomi Oy:n hallinnoimissa  
sosiaalisen median kanavissa järjestetyt kilpailut eivät ole minkään sosiaalisen  
median kanavan, kuten esimerkiksi Facebookin tai LinkedInin sponsoroimia,  
suosittelemia tai hallinnoimia.

Käsiteltävät henkilötiedot: Markkinointiarpajaisten yhteydessä syntyvät 
henkilörekisterin käsittelytarkoitus on markkinointiarpajaisten toteuttami-
nen ja yhteydenpito markkinointiarpajaisiin osallistujien kanssa.

Skydda Suomi Oy: käsittelee henkilötietoja markkinointiarpajaisten 
toteuttamiseksi ja arvonnan suorittamiseksi sekä ollakseen yhteydessä 
voittajaan/voittajiin. Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn eli 
osallistujan henkilötietojen käsittelyyn antama suostumus kilpailuun osal-
listumisen yhteydessä.

Kilpailun järjestäjä: Skydda Suomi Oy. Vanhatie 11, 15210 Lahti.

Osallistumiskelpoisuus: Kilpailuun saavat osallistua Suomessa asuvat 
täysi-ikäiset, ns. luonnolliset henkilöt, pois lukien Skydda Suomi Oy:n työn-
tekijät ja heidän perheenjäsenensä sekä tämän kilpailun järjestämisessä 
mukana olleiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät. Kilpailuun osal-
listuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sulkea osanottaja pois kilpailusta, 
jos se epäilee kyseisen osanottajan rikkoneen kilpailuehtoja, huijanneen tai 
muulla tavoin yrittäneen hankkia itselleen ylimääräistä hyötyä.

Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää median julkaisemista sosiaali-
sessa mediassa esimerkiksi tietyllä tunnisteella tai lähettämistä lomak-
keen kautta, on Skydda Suomi Oy:llä lupa käyttää kyseistä mediaa omissa 
medioissaan ja sosiaalisen median kanavissaan rajattomasti ilman erillistä 
korvausta tai suostumusta kilpailuun osallistujalta.

Osallistumisaika: Ilmoitetaan kilpailujulkaisun yhteydessä. Järjestäjä ei 
vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa.

Voittajan valinta tai arvonta: Voittajan valinta tai arvonta suoritetaan 
kilpailuajan päätyttyä. Skydda Suomi Oy suorittaa voittajan valinnan tai 
arvonnan.



20
19

-1
1-

27

2

Palkinnon lunastus: Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle 
henkilökohtaisesti esimerkiksi sähköpostilla tai soittamalla kilpailulomak-
keella annettujen yhteystietojen kautta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden 
viikon kuluessa virheellisten yhteystietojen tai muun esteen vuoksi, järjes-
täjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Voittajan nimi voidaan julkaista Skydda 
Suomi Oy:n verkkosivuilla tai sosiaalisen median julkaisussa.

Järjestäjän ja voittajan vastuut: Arvonnan voittaja vapauttaa järjestäjän 
kaikesta vastuusta ja mahdollisista muista kuin tässä mainituista kustan-
nuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon 
vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuiten-
kaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan 
palkinnon määrään ja arvoon.

Arvonnan järjestäjä, Skydda Suomi Oy vastaa kilpailupalkinnoista mahdol-
lisesti aiheutuvista arpajaisveroista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton 
hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuk-
sista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Osallistumalla 
kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja 
järjestäjän päätöksiä. Skydda Suomi Oy pidättää oikeuden sääntömuutok-
siin ilmoittamalla niistä kilpailun sivulla.

Force majoure tilanteissa Skydda Suomi Oy ei ole vastuussa.

Tietosuojaseloste ja rekisteritiedot: Tutustu tietosuojaselosteemme 
täällä.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun 
osanottajat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä. Yhteystietoja ei 
luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Tietojen säilyttäminen: Skydda Suomi Oy tuhoaa osallistujien tiedot, kun 
voittaja on tavoitettu ja palkinto luovutettu. Henkilötiedot voidaan säilyt-
tää, mikäli olet antanut suostumuksesi käsitellä henkilötietojasi muissa 
rekistereissämme, tämän oikeuden voi perua milloin tahansa: Sinulla on 
milloin tahansa oikeus pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittele-
misen, jolloin noudatamme pyyntöäsi, ellei mikään laki tai muu meitä sitova 
määräys vaadi meitä jatkamaan niiden käsittelyä. Ota meihin siinä tapauk-
sessa yhteys osoitteella personuppgifter@skydda.se. Allekirjoittamastasi 
kirjallisesta pyynnöstä sinulla on myös oikeus saada kerran vuodessa tieto 
siitä, mitä henkilötietoja me olemme rekisteröineet sinusta ja saada mah-
dollisesti virheelliset tiedot korjatuiksi.

https://www.skydda.fi/skyddafi/fi/vastuumme/tietosuojaperiaatteet?cm_cr=No+Campaign-_-Web+Activity-_-Footer_Our+responsibility-_-Footer_Shortcuts_2-_-Vastuumme

