
Sörkän graffitien arpajaisten säännöt 

 

JÄRJESTÄJÄ 

Kilpailun järjestää Lehto Group Oyj (”Lehto Group”), Väritehtaankatu 8, 01300 Vantaa 

Y-tunnus: 2235443-2 

Kilpailu ei ole Facebookin järjestämä eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään 

tavalla eikä kampanja liity mitenkään Facebookiin. 

 

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA? 

Arpajaisiin voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat Facebook-palveluun rekisteröityneet yli 16-

vuotiaat henkilöt, paitsi Lehdon työntekijät tai tämän kampanjan kanssa tekemisissä olevat 

työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. 

 

MITEN ARPAJAISIIN OSALLISTUTAAN? 

Kampanja alkaa 06.06.2018 ja päättyy 15.07.2018. Voit osallistua arpajaisiin kommentoimalla 

alkuperäistä päivitystä Facebookissa. Voit osallistua vain kerran. Lehto Group pidättää oikeuden 

hylätä osallistumisen, jos käyttäjä yrittää osallistua kilpailuun usean sosiaalisen median tilin kautta, 

tai osallistuu useammin kuin kerran. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kommentteja ei oteta 

huomioon. 

Kommentoimalla alkuperäistä päivitystä hyväksyt nämä ehdot. 

 

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN 

Kaikkien arpajaisten alkuperäistä päivitystä Facebookissa yhden kerran kommentoineiden kesken 

arvotaan kaksi kappaletta 100 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Voittajat arvotaan 15.–

17.07.2018 välisenä aikana. 

 

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti 15.-17.07.2018 välisenä aikana. Mikäli voittaja ei 

vastaa yhteydenottoon 5 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Lehto Group arpoo uuden voittajan. 

Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa postitse. 

Lehto Groupilla on oikeus julkaista voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta 

Lehdon sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa. 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi, minkä lisäksi lahjakortin osalta noudatetaan 

S-ryhmän lahjakortteja koskevia sääntöjä. 

 

 



HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  

Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa 

suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön. Lehto käsittelee osallistujien 

henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Kilpailussa ei luoda erillisiä 

henkilötietolistoja. 

 

JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

Lehto Group vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. 

Osallistuja vapauttaa Lehto Groupin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset 

muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen 

osallistumisesta tähän kampanjaan, palkinnon lunastamiseen tai palkinnon käyttämiseen. Lehto 

Groupin vastuu osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä säännöissä mainittujen 

palkintojen arvoa tai määrää. Lehto Group ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai 

esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. 

 

MUUT EHDOT 

Jos Lehto Groupilla on perusteltua syytä epäillä arpajaisiin osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta 

muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Lehto Groupilla oikeus hylätä osallistuminen. 

Lehto Group ilmoittaa kilpailusivulla ja mahdollisuuksien mukaan markkinointikanavissaan, mikäli se 

joutuu tekemään muutoksia kampanjaan, ajankohtaan, saatavuuteen, sen palkintoihin tai muihin 

seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Lehto Group pidättää itsellään oikeuden 

ilman eri ilmoitusta tehdä kampanjaan ja sen sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta 

olennaisesti osallistujan tähän kampanjaan perustuviin oikeuksiin. 

Kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan 

sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan sosiaalisen median palvelujen 

käyttöehtoja ja sääntöjä. 

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin tai Instagramiin. Facebook tai Instagram eivät kerää 

kampanjan yhteydessä osallistujilta henkilötietoja. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja 

Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. 

 


