
Arvonta: Kivra-digipostipalvelu  

Säännöt:  

 

1. Järjestäjä Arvonnan järjestää Kaleva365 Oy, Solistinkatu 2, 90140 Oulu (jäljempänä järjestäjä). 

 

2. Arvonnan kesto Arvonta suljetaan 31.12.2021 klo 23.59. Voittaja arvotaan 3.1.2022.  

 

3. Palkinto Palkintona on 3 kpl 100 euron GoGift-lahjakorttia. Lahjakortteja ei voi vaihtaa eikä 
saada rahana.  

 

4. Arvontaan osallistuminen Arvontaan osalllistuvat kaikki Kivra-digipostipalveluun kirjautuneet 

ja palvelun käyttöönottaneet. Arvontaan ei voi osallistua muulla tavoin. 

 

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä 

tai virheestä osallistumisessa.  

 

Arvontaan eivät voi osallistua Kaleva Median työntekijät tai heidän perheenjäsenensä.   

 

5. Arvonta Järjestäjä arpoo voittajat sattumanvaraisesti, ja kaikilla arvontaan osallistuneilla on 

tasapuolinen mahdollisuus voittoon.  

 

6. Voittajalle ilmoittaminen Arvonnassa voittaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli emme 

tavoita voittajia 14 vuorokauden kuluessa, arvotaan uudet voittajat. Jos uusia voittajia ei 

tavoiteta 14 vuorokauden kuluessa uudesta arvonnasta, kyseistä voittoa ei enää luovuteta eikä 

uusia voittajia enää arvota. Voittajat voivat kieltäytyä vastaanottamasta palkintoja. 

 

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista 

osallistujan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain voiton yhteydessä.  

 

7. Palkinnon luovutus Järjestäjä toimittaa palkinnon kohtuullisessa ajassa arvonnan jälkeen tai 

erikseen sovittuna ajankohtana.  

 

8. Järjestäjän vastuu Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja palkinnon tarjoavan 

yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai 

jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai 

käyttämisestä.  

 

9. Arvontasäännöt Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset 

epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Arvonnan järjestäjä vastaa arpajaisveron maksamisesta. 

 

10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat 

sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden 

säännönmuutoksiin.  Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä 

verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden 

virheiden korjaamiseksi arvonnan aikana. 

 



11. Rekisteriseloste Rekisterin ylläpitäjä: Kaleva365 Oy. Rekisteri koostuu sivustolla olevien 

ehdotusten mukana annetuista yhteystiedoista. Kampanjaan osallistuneiden henkilötietoja 

voidaan käyttää voitosta ilmoittamiseen. Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:  

 

Nimi 

Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero 

 

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterit on tallennettu 

tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole 

pääsyä rekisteritietoihin. Tutustu Kaleva365 Oy:n arvontojen ja kilpailujen arvonta- 

/kilpailukohtaiseen rekisteriselosteeseen: https://www.kalevamedia.fi/tietoa-

meista/tietosuoja/tietosuoja-palveluidemme-kayttajille/kaleva365-oyn- arvontojen-kilpailujen-

arvontarekisteri/ 
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