Farmit.netin sääpalvelun aktivointikampanjan palkintoarvonnan
säännöt, kevät 2021
1) Järjestäjä
Farmit Website Oy (jäljempänä ”Farmit”).
2) Arvonnan tarkoitus
Farmit arpoo Farmit Sääpalvelun käyttöönottaneille tai uudelleen aktivoineille palkintoja.
3) Osallistumiskelpoisuus
Osallistumiskelpoisuus on kaikilla farmit.net-sivuston käyttäjillä, joilla on käyttäjätili. Farmitin oma,
palkkaama tai alihankintasuhteessa toimiva henkilöstö ei voi osallistua kilpailuun.
4) Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan päivittämällä 14.4.-31.5.2021 välisenä aikana farmit.netin käyttäjätilin tiedot ja
aktivoimalla tämän jälkeen farmit.netin sääpalvelu. Tarkemmat ohjeet sääpalvelun aktivoinnista ja
arvontaan osallistumisesta FarmitUutisessa.
5) Voittajien valinta
Voittajat arvotaan satunnaisesti kaikkien osallistujien kesken.
6) Palkinnot
Arvonnan palkinto on FarmitFillari -polkupyörä. Palkintoja arvotaan kaksi (2) kappaletta. Palkinto
arvotaan 1.6.2021.
7) Palkintojen toimitus
Arvonnan palkinnot (FarmitFillari) toimitetaan voittajille palkintoarvonnan (1.6.2021) suorittamisen
jälkeen Farmitin valitsemalla tavalla ja kustantamana. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Jos arvonnan
voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon sisällä arvonnasta, arvotaan uusi palkintovoittaja.
8) Palkintojen luovutuksen julkisuus
Kukin palkinnon voittaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ja paikkakuntansa ilman
erillistä suostumusta tai korvausta Farmit.net -nettisivustolla ja Farmitin eri some-kanavissa (Facebook,
Twitter, Instagram).
9) Arpajaisvero
Palkinnot ovat voittajille verottomia.
10) Järjestäjän vastuu
Farmit ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu palkinnon käyttämisestä. Farmitin vastuu arvonnan
osanottajaa kohtaan rajoittuu arvonnan palkinnon määrään tai arvoon. Farmit ei myöskään vastaa
osallistumiseen ja arvontaan liittyvistä ongelmista, jotka johtuvat tietoteknisistä syistä.
11) Sääntöjen soveltaminen osallistujiin
Kaikki kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä
12) Muut ehdot
Farmitilla on oikeus hylätä tai sulkea osallistuja arvontakilpailusta, mikäli osallistujaa on syytä epäillä
sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Farmit pidättää oikeuden tehdä muutoksia kilpailuun ja sen
sääntöihin ilman erillistä ilmoitusta. Kilpailun voimassaolevat säännöt jokainen farmit.netin käyttäjä voi
käydä lukemassa FarmitUutisessa olevan linkin kautta.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Farmit Website Oy
Lautamiehentie 3, 02770 Espoo
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Farmit Website Oy
Lautamiehentie 3
02770 Espoo
Puhelin 050 462 3890 (klo 9-15.30)
Sähköposti: info@farmit.net
3. Rekisterin nimi
Farmit Website Oy:n arvonta- ja kilpailurekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään farmit.netissä järjestettävän arvontakilpailun palkintojen arpomiseen ja
toimittamiseen voittajille sekä julkaistaessa voittajien nimet ja paikkakunnat farmit.net-sivustolla sekä
Farmit Website Oy:n some-kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram).
5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää tietoja Farmit Sääpalvelun aktivointikampanjan arvontakilpailuun
osallistuneista.
6. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä: Henkilön etu- ja sukunimi;
sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero. Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia
tietoja.
7. Rekisteritietojen säilytysaika
Rekisterissä olevat henkilötiedot hävitetään välittömästi sen jälkeen, kun palkinnot on arvottu ja
toimitettu voittajalle ja voittajien tiedot (nimi, paikkakunta) julkaistu.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä rekisteröityä koskevia tietoja on rekisteröity Farmit Website
Oy:n arvontarekisteriin.
9. Tietojen luovuttaminen
Farmit Website ei luovuta tietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta palkinnon toimittamista varten
tarvitut nimi- ja yhteystiedot. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin pääsy ja rekisterissä olevien tietojen käsittely on rajattu vain Farmit Website Oy:n
henkilökunnalle.

FARMIT WEBSITE OY:N YLEISET TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT
Tietosuojakäytäntömme löytyvät nettisivuiltamme löytyvästä tietosuojaselosteesta osoitteesta
www.farmit.net/farmit-website-oyn-yleiset-tietosuojakaytannot

