HETI VALMIS – AINA VARMA –kyläviestintähanke
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AARTEENETSINTÄ -KAMPANJAN SÄÄNNÖT JA REKISTERISELOSTE
Kilpailun järjestäjä on Heti valmis – aina varma -kyläviestintähanke. Kilpailun osallistumisaika on
1.6.–15.8.2018
Kilpailuun osallistutaan RoiKylät, Lehtojärvi, Narkaus, Sinettä, Sonka, Vikajärvi ja Yläkemijoki verkkosivuilla olevilla lomakkeilla.
Kilpailuun osallistuvat kaikki yhteystietonsa jättäneet. Osallistuneiden kesken arvotaan:
pääpalkinto: Rovaniemi Kylien kaupunki -kirja (toim. Mikko Jylhä), revontulilyhty (design Eero
Hyrkäs), kuksa ja lusikka. 2. palkinto: kuksa ja lusikka 3. palkinto: 2 makkaratikkua. Lisäksi
arvotaan 10 lohdutuspalkintoa: 4 Rovaniemi-muistikirjaa, 2 puulusikkaa, 3 visakoivumuistitikkua,
kuksa.
Arvonta on 16.8.2018. Palkinnot arvotaan virallisen valvojan läsnä ollessa. Arvonnan järjestäjän
henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.
Palkinnoista ilmoitetaan viimeistään kahden viikon sisällä kilpailun päättymisestä. Palkintoa ei voi
muuttaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei luovutettujen yhteystietojen perusteella tavoiteta kahden viikon
kuluessa arvonnasta, arvotaan tilalle uusi voittaja.
Palkintojen voittajat vapauttavat järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään
aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen
käyttämisestä.
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kampanja
ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.
Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittajien nimet julkaistaan edellä mainituilla
verkkosivuilla.
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat hyväksyvät nämä säännöt sekä sitoutuvat
noudattamaan niitä. Kilpailun järjestäjän vastuu rajoittuu näissä ehdoissa mainittuihin palkintojen
arvoihin.
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Rekisterin pitäjä:
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Rekisteriasioista vastaavat henkilöt:
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Rekisterin nimi
Heti valmis – aina varma -kyläviestintähanke/ Aarteenetsintäkampanjan rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään osallistujan suostumuksella arvonnan
suorittamiseksi.
Rekisterin tietosisältö. Henkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Säännönmukaiset tietolähteet. Tietoja kerätään Heti valmis – aina varma -kyläviestintähanke/
Aarteenetsintäkampanjassa.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, muutoin kuin mitä tämä kampanja ja
arvonta edellyttävät.
Rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan
sen käyttö kuuluu. Kilpailulomakkeet hävitetään arvonnan jälkeen.

