Instagram, Twitter ja Facebook aihetunniste -kilpailun säännöt
1 Kilpailun järjestäjä
Etelä-Savon ruokaviesti -hanke
Projektipäällikkö Taina Harmoinen ja projektityöntekijä Miia Savolainen
Mikkelin ammattikorkeakoulu
PL 181, 50101 Mikkeli
taina.harmoinen(at)mamk.fi, 040 662 5560
miia.savolainen(at)mamk.fi, 040 536 4768.

2 Osallistumisaika ja osallistumisoikeus
Etelä-Savon ruokaviesti -hanke järjestää aihetunnistekilpailun Instagramissa, Facebookissa
ja Twitterissä 1.11.2016-28.2.2017, jonka aikana arvotaan kuukausittain tuotepalkinto
kaikkien aihetunnistetta #ruokaoivallus käyttäneiden kesken. Jokaisen kuukauden arvonta
tapahtuu kuukauden 2. päivä. Kuukausittaisia arvontoja järjestetään osallistumisaikana
yhteensä neljä.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt, jotka asuvat Suomessa ja omistavat
henkilökohtaisen Instagram-, Facebook- tai Twitter-tilin. Kilpailun järjestävällä taholla ja
kilpailun järjestelyihin muuten osallistuneiden yritysten työntekijöillä on mahdollisuus
osallistua kilpailuun, mutta he eivät ole oikeutettuja palkintoihin.

3 Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista. Kilpailuun voi osallistua julkaisemalla
Instagramissa, Facebookissa tai Twitterissä kilpailusääntöjen mukaisen kuvan tai videon,
johon on lisätty tunniste #ruokaoivallus. Ollakseen mukana kilpailussa osallistujien tulee
seurata Instagramissa, Facebookissa tai Twitterissä @ruokaoivallus -tilejä. Näin voittajiin
voidaan ottaa yhteyttä yksityisviestillä. Osallistujan Instagram- ja Twitter-tilien on oltava
julkisia yhteydenottoa varten. Facebookissa tili voi olla yksityinen, kunhan
yksityisyysasetuksissa on määritelty, että yhteydenotto yksityisviestillä on mahdollinen.
Kaikissa kanavissa osallistujan tulee itse huolehtia siitä, että julkaistu kuva tai video on
yksityisyysasetuksiltaan julkinen, jotta kuva tai video voidaan ottaa huomioon kilpailun
arvontaa tehtäessä.
Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on täydet oikeudet lähettämäänsä kuvaan tai videoon ja
että kuva on lain ja hyvien tapojen mukainen. Mikäli kuvissa esiintyy henkilöitä, on kuvan
lataajalla oltava heidän suostumuksensa kilpailuun osallistumisesta. Osallistujan tulee
tutustua itse Instagramin, Facebookin ja Twitterin säännöksiin. Kilpailuun osallistujat
sitoutuvat noudattamaan lakia, hyvää tapaa, näitä kilpailusääntöjä sekä Instagramin,
Facebookin ja Twitterin käyttöehtoja. Järjestäjällä on oikeus ilmoittaa hyvän maun tai
yllämainittujen palveluiden käyttöehtojen vastaisista julkaisuista kyseisten palveluiden
ylläpidoille.
Kilpailun järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun
osallistumisessa. Järjestäjä pidättää oikeuden pidentää kilpailuaikaa tai keskeyttää kilpailun
harkintansa mukaan.

1

4 Arvonnan palkinnot, voiton määräytyminen ja palkintojen toimittaminen
Jokaisen kuukausittaisen arvonnan pääpalkintona on tuotepalkinto, joka arvotaan kaikkien
aihetunnisteella #ruokaoivallus osallistuneiden kesken jokaisen kuukauden 2. päivä.
Arvontoja suoritetaan kilpailun aikana yhteensä neljä.
Voittajiin otetaan yhteyttä yksityisviestillä joko Facebookin, Instagramin tai Twitterin
välityksellä. Palkinto toimitetaan postitse voittajan ilmoittamaan postiosoitteeseen Suomen
sisällä. Mikäli yhteydenotto ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu kilpailun järjestäjälle
virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että kilpailun voittaja
on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti tai mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden
viikon kuluessa kyseisestä arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. Kilpailun järjestävä taho
ei vastaa tietoteknisistä tai toimituksellisista syistä johtuvista esteistä, jotka voivat vaikuttaa
palkintojen toimitukseen. Palkinto toimitetaan voittajalle kuukauden sisällä arvonnasta.

5 Sääntöjen hyväksyminen, henkilötietojen ja kilpailuun osallistuneiden kuvien käyttö
ja järjestäjän vastuu
Osallistumalla kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden ilmoittaa
kilpailun voittajien nimet järjestäjän sosiaalisen median kanavissa ja kilpailun järjestäjän
käyttämissä muissa markkinointikanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja sitoutuvat noudattamaan
niitä. Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät
väärinkäyttämään arvonta- ja todennäköisyystuloksia.
Arvontatuloksen voittajilta pyydetään yksityisviestin kautta henkilötietoina nimi, kotiosoite ja
sähköpostiosoite. Henkilötietoja käytetään arvontapalkintojen luovuttamista varten ja
yhteydenpitoon ja tietoja säilytetään jokaisen aihetunnistekilpailun loppumisen jälkeen 4
viikkoa palkinnon toimittamista varten.
Kilpailun järjestävällä taholla on velvollisuus kysyä kilpailuun osallistuvien kuvien käyttölupaa
kuvien uudelleenpostaamiseen kommentoimalla kilpailuun osallistunutta kuvaa. Osallistujan
suostumuksen saatua kilpailun järjestävällä taholla on kuvan käyttöoikeudet kuvan
uudelleenpostaamiseen kilpailun sosiaalisen median kanavissa ilman erillistä korvausta.
Kilpailun järjestävällä taholla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa aina kuvan yhteydessä kuvan
ottaneen henkilön Facebookissa ilmoittama nimi tai Instagram- tai Twitter –tilin nimi.
Järjestäjä toimittaa palkinnot voittajille ja vastaa palkintojen toimituskuluista Suomen
alueella. Järjestäjä maksaa palkinnoista mahdolliset lakisääteiset arpajaisverot. Osallistuja
vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua
osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.
Osallistuja vapauttaa kilpailun järjestävän tahon, kilpailun yhteistyökumppanit tai edellä
mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit myös kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa
tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun
tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia
oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan
palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen
toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai
toiseksi tuotteeksi.
Kilpailu ei ole Instagramin, Facebookin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima,
eikä millään tavalla liity edellä mainittuihin palveluntarjoajiin. Osallistujat antavat tietonsa
kilpailun järjestäjän hallinnoiman arvonnan käyttöön. Kilpailun järjestävällä taholla on oikeus
tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta.
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RUOKAOIVALLUS AIHETUNNISTE-KILPAILUN REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Tietosuojaseloste
Laatimispäivä: 27.10.2016

1. Rekisterinpitäjä
Etelä-Savon ruokaviesti -hanke, Mikkelin ammattikorkeakoulu PL 181, 50101 Mikkeli.

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
Etelä-Savon ruokaviesti -hanke
Projektipäällikkö Taina Harmoinen ja projektityöntekijä Miia Savolainen.
taina.harmoinen(at)mamk.fi, 040 662 5560
miia.savolainen(at)mamk.fi, 040 536 47 68

3. Rekisterin nimi
Ruokaoivallus-kilpailun aihetunnistekilpailun osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain rekisteriselosteessa esitetyllä tavalla. Kilpailuun
osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja käytetään vain kilpailuun liittyvään yhteydenpitoon.
Henkilötietojen markkinointikäyttöä varten pyydetään osallistujalta erillinen lupa.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää arvontojen voittajien Instagram-, Facebook- tai Twitter-tilien käyttäjänimet,
etunimet, sukunimet, postiosoitteet ja sähköpostiosoitteet.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Henkilötietoja ei luovuteta kilpailun ulkopuolella oleville henkilöille tai tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on
rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että
ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.
Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Etelä-Savon ruokaviesti –hankkeessa Mikkelin
ammattikorkeakoulussa toimivat työntekijät 1.11.2016-30.3.2017 kilpailuun liittyvään
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yhteydenpitoon kilpailijoiden ja kilpailun järjestävän tahon välillä. Palkintojen toimitusta
varten tietoja säilytetään rekisterissä 4 viikkoa kunkin arvonnan jälkeen, jonka jälkeen tiedot
hävitetään asianmukaisesti.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja
saada niistä kopiot.

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.
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