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Palkinnot 
Arvonnan palkinto on aina kerrottu arvonnan yhteydessä 
 

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä 

Osallistumisaika on pääsääntöisesti kerrottu julkaisussa. Mikäli aikaa ei ole ilmoitettu, osallis-
tua voi julkaisupäivästä eteenpäin seitsemän (7) päivän ajan. 
 

Voittajien arpominen ja julkistaminen 

Sasky arpoo voittajat arvonta-ajan päätyttyä. Arvonnan osallistumisajan ulkopuolella tai muu-
toin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdolli-
sista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jäämi-
nen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla. 

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse tai sosiaalisen median yksityis-
viestejä hyödyntäen. 

Arvontaan osallistuminen 

Arvontaan voi osallistua vastaamalla kommenttikentässä arvontakysymykseen ja/tai noudat-
taen muuten kussakin arvonnassa kerrottua ohjeistusta. Arvontaan voivat osallistua kaikki 
Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumi-
seensa luvan huoltajaltaan. 

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat 
olleet tekemisissä arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen 
tilaamista, ostamista tai muun arvonnan järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmi-
mista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden arvonnan järjestäjän arvontaa 
koskevien päätösten hyväksymistä. 

Arvonnan järjestäjän vastuu 

Arvonnan järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Arvonnan järjestäjä vastaa 
arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja 
antaa tietonsa ainoastaan arvonnan järjestäjän käyttöön. 

Arvonnan järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten on-
gelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai vi-
rustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Arvonnan järjestäjä ei myöskään 
vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiatto-
mista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä. 



Sääntöjen muuttaminen 

Arvonnan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä. 
 

Arvonnan julkisuus 

Osallistumalla Saskyn arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden jul-
kaista heidän nimimerkkinsä/nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta voittaessaan 
arvonnan palkinnon. 
 

Henkilötietojen käsittely 

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin 
ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. 
 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä 

Arvontaan osallistutaan sosiaalisessa mediassa julkaisua kommentoimalla. Arvonnan osallis-
tujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palveluista. 
 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Arvontaan osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa. 
 

Oikeus tulla unohdetuksi 
Arvontaan osallistutaan somejulkaisua kommentoimalla. Halutessaan arvontaan osallistu-
neella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, mikä myös poistaa kilpailuun osallis-
tumisen. 
 

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin 

Arvontaan osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin otta-
malla yhteyttä arvonnan järjestäjään. 
 

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 

Mikäli arvontaan osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi palve-
luissa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottavat 
em. palvelut tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi 
joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla. 
 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Arvontaan osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
 
 

 
 


