Kampanjan säännöt
120 ympäristötekoa – Kaleva Media

1. Kampanja-aika
Kampanjaan voi osallistua 18.2.-10.3.2019 välisenä aikana.
2. Kampanjan järjestäjä
Kampanjan järjestää Kaleva365 Oy, Solistinkatu 4 90140 Oulu (myöhemmin Kaleva Media)
3. Kampanjan palkinnot ja niiden arvonta
Kampanjan palkintona on 1 x 300 € ja 2 x 150 € lahjakortti vapaavalintaiseen paikalliseen liikkeeseen.
Palkintoa ei voi luovuttaa toiselle henkilölle eikä sen arvoa muuteta rahaksi. Lahjakortit arvotaan
kampanjan päätyttyä 15.3.2019 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
5. Kampanjaan osallistuminen
Osallistua voi kampanja-aikana www.kalevamedia.fi/120tekoa -sivustolla, joko omalla idealla tai toisen
ideaa kommentoimalla. Osallistuminen vaatii rekisteröitymisen kampanjakoneeseen, joka löytyy
osoitteesta: https://kaleva.people2join.com
Kampanjan järjestelyissä mukana olevien tahojen henkilökunta voi osallistua ideoiden lähettämiseen ja
kommentointiin, mutta nämä henkilöt eivät osallistu palkintojen arvontaan.

5. Voitosta ilmoittaminen
Voittajalle lähetetään tieto voitosta sähköpostilla. Voittajan nimi julkaistaan kampanjasivustolla
osoitteessa www.kalevamedia.fi/120tekoa sekä Kalevan Median julkaisuissa. Osallistumalla tähän
kampanjaan osanottajat myöntävät kampanjan järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä sivustolla voittajien
julkistamisen yhteydessä.
6. Tietojen luovuttaminen
Kampanjassa kerättäviä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
7. Järjestäjän vastuu
Kampanjan järjestäjän vastuu kampanjan osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun
palkintojen määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa kampanjan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka
voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai
sen käyttämisestä.
8. Erityisehdot
Kaikenlainen kampanjaosallistumisten manipulointi voi johtaa kampanjasta sulkemiseen.

9. 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

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-oynarvontojen-kilpailujen-arvontarekisteri/
10. Muuta huomioitavaa
Osallistumalla kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Sääntöjen
soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Kaleva Media. Kaleva Media
pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli osallistujan antamat tiedot
eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta,
on Kaleva Medialla oikeus hylätä kaikki kyseisen henkilön osallistumiset ilman erillistä ilmoitusta.
Kaleva Media ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti
osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
Facebook, Instagram, Linkedin tai Twitter ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kilpailua millään
tavalla, eikä kilpailu liity mitenkään kyseisiin palveluihin.

