TMG EVENTS OY FACEBOOK & INSTAGRAM -ARVONTOJEN SÄÄNNÖT
Osallistumalla tähän arvontaan sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä ja niihin pohjaten tehtyjä
päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
1. Järjestäjä
TMG Events Oy
Köydenpunojankatu 3
00180 Helsinki
Y-tunnus: 2775300-2
Arvonnan järjestää TMG Events Oy. Kyseinen arvonta, eikä mikään sen osista ole Facebookin tai
Instagramin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Arvonnan sisällöstä vastaa
ainoastaan Järjestäjä. Facebook tai Instagram ei ole vastuussa arvonnasta tai siihen liittyvistä
seikoista. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin sekä
Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä.
2. Kilpailuun osallistuminen
Arvonnan alkamis- ja päättymisaika ilmoitetaan kyseistä arvontaa koskevassa julkaisussa. Samaan
aikaan voi olla käynnissä useampia arvontoja erilaisin ehdoin.
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Järjestäjän palveluksessa
olevilla henkilöillä ei ole oikeutta osallistua arvontaan. Arvontaan voi osallistua vain kerran per
julkaisu, ellei arvonnan postauksessa erikseen mainita. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista
vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.
3. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen
Arvonta suoritetaan kilpailun julkaisussa määriteltynä ajankohtana. Voittaja arvotaan kaikkien
osallistujien kesken. Voittajalle ilmoitetaan voitosta mahdollisimman pian arvonnan suorittamisen
jälkeen arvontaa koskevassa julkaisussa.
Samaan aikaan voi olla käynnissä useita arvontoja erilaisilla palkinnoilla, palkinto on määritelty
arvontajulkaisussa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä arvonnan jälkeen.
Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.
Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon yhden (1) vuorokauden kuluessa, voitto mitätöityy ja
järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä
määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa
vastaan.
Voittajan kanssa sovitaan erikseen palkinnon toimituksesta. Arvonnan järjestäjä toimittaa ohjeet
palkinnon lunastamiseksi suoraan voittajalle. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin
järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa
palkintoa.
4.

Järjestäjän vastuu
TMG Events Oy vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta lakisääteisestä arpajaisverosta.
TMG Events Oy ei vastaa vahingoista tai kuluista, joita aiheutuu tai väitetään aiheutuvan
osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta, vastaanottamisesta tai palkinnon
käyttämisestä.

TMG Events Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan
osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.
5. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus
TMG Events Oy käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon
luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon
voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa järjestäjän omissa kanavissa ilman erillistä
suostumusta tai korvausta. Osallistujien yhteystietoja käytetään vain arvontaa koskevaan viestintään
ja palkinnon toimittamiseen. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin
eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.
6.

Sääntöjen muuttaminen
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.
TMG Events Oy ilmoittaa arvonnan markkinointikanavassa mahdollisista muutoksista arvontaan, sen
palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan
toteutukseen. Sisältöä muutetaan tarvittaessa ainoastaan kampanjan hyvän toteutumisen
varmistamiseksi. Sääntöjä ei muuteta osallistujan yksityisyydensuojaa haittaavasti.

7.

Muut ehdot
Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset
hylätään. Jos arvontaan osallistuvaa henkilöä on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin
säännöissä mainituin tavoin, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta.
Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen tai vastaavan tapahtuman johdosta.

