Arvonnan säännöt

Järjestäjä
Arvonnan järjestää POP Pankki Pohjanmaa. Tämä arvonta ei ole Facebookin järjestämä tai tukema.

Arvonta-aika
Arvonta on voimassa 20.08.2017 klo 24:00 saakka. Arvonnassa ovat mukana kaikki tänä aikana
vastanneet. Palkinnon arvonta suoritetaan 21.08.2017. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti
Facebookin kautta.

Palkinnot
Palkintona arvotaan yhdelle hengelle 2kpl lippua näytelmään Kolme Iloista Rosvoa, Ylihärmän
nuorisoseura.

Osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla Facebookissa julkaisuun. Osallistuminen ei edellytä tuotteen
tai palvelun tilaamista tai ostamista.
Lähettämällä kommentin kilpailuun käyttäjä hyväksyy kommentin mahdollisen julkaisun POP Pankin
Facebook –sivuilla sekä POP Pankki Pohjanmaan nettisivuilla. Kommentteja voidaan myös käyttää
POP Pankin Facebook mainonnassa.
Arvonta toteutetaan Facebook-kommenttien pohjalta ja voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebookissa.
Mikäli voittaja ei reagoi voittoilmoitukseen viikon kuluessa viestin saapumisesta, arvotaan palkinto
uudelleen. Osallistuessaan arvontaan osallistuja hyväksyy samalla tällä sivulla asetetut ehdot sekä
sitoutuu noudattamaan järjestäjän päätöksiä.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa tietoliikenneongelmien vuoksi mahdollisesti rekisteröimättä jääneistä vastauksista.
Henkilötietojen käyttö markkinoinnissa
POP Pankki ei käytä henkilötietoja markkinoinnissaan.

Väärinkäytökset
Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka
ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten
tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset ynnä muut vastaavat
väärinkäytöksiksi luettavat osallistumistavat. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien
kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

REKISTERISELOSTE
Rekisterinpitäjä
Pohjanmaan Osuuspankki
Puhelin: 020 110 55500
Y-tunnus: 0178886-4
Sähköposti: info.pohjanmaa@poppankki.fi

Rekisterin nimi
POP Pankin KOLME ILMOISTA ROSVOA-lippu arvonta 17.8.2017-20.08.2017

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään arvontaan osallistuvien osallistujien yksilöimiseen ja voittajien tavoittamiseen.
Rekisteriä käytetään myös markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite sekä säännöissä mainitut luvat ja
suostumukset [+ mahdolliset muut tiedot].

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti osallistujalta itseltään sähköisen
lomakkeen tai sähköpostin kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin kerättävät tiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan
suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan
ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta
pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

