
Arvonnan säännöt 
 

1. Arvonnan järjestäjä 

Arvonnan järjestäjä on Haitor Oy, Viljelijäntie 8, 00410 Helsinki. Y-tunnus 0469643-9. 

2. Arvonta 

Arvontaan voi osallistua 12.5. - 30.5.2021 välisenä aikana. Arvonnassa arvotaan 1 kpl 

Weberin Original Kettle -hiiligrillejä. Palkinnon arvo on n. 240 €. 

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. 

Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka 

ovat tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. 

Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnon tässä mainitusta arvosta arpajaisveron. 

3. Osallistuminen 

Arvontaan osallistuminen tapahtuu vain arvonnan järjestäjän verkkosivuilla olevan 

lomakkeen kautta. Arvontaan osallistuvan henkilön on täytettävä lomakkeen pakolliset 

kentät. Pakollisia kenttiä ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja vastauskenttä, 

johon täytetään mielipide ja/tai kommentit Haitor Oy:n verkkosivuista. 

Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista 

heidän nimensä mahdollisen voiton yhteydessä ilman erillistä suostumusta. 

4. Arvonnan suorittaminen 

Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän toimesta ja tiloissa maanantaina 31.5.2021. 

Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan 

järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esim. 

katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä. 

5. Voittajalle ilmoittaminen 

Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti ilmoitettuun puhelinnumeroon tai 

sähköpostiosoitteeseen. Jos voittajaa ei tavoiteta kymmenen arkipäivän kuluessa 

arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli 

osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheellisen tai tulkinnanvaraisen 

puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen. 

6. Järjestäjän vastuu 

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä 

mainitun palkinnon yhteisarvoa. 

Verkkosivusto toimii yleisimmissä Internet-selaimissa. Arvonnan järjestäjä ei vastaa 

kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä Internet-

verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston 

toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai 



tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista 

vahingoista. 

Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai 

muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston 

käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin 

olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä. 

 7. Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Haitor Oy:n järjestämän kilpailun 

toteuttamiseksi ja sen palkintojen toimittamiseksi, Haitor Oy:n ja sen edustamien 

tuotemerkkien markkinointiin, tapahtumien tiedottamiseen, uutiskirjeiden lähettämiseen 

sekä asiakassuhteen hoitoon. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään vain, jos käyttäjä on 

antanut siihen suostumuksensa.  

Arvontaan osallistujiin sovelletaan Haitor Oy:n tietosuojaselostetta, joka on luettavissa 

osoitteessa https://www.haitor.com/tietosuojaseloste/. 

8. Arvonnan säännöt 

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan 

osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä 

pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja 

tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. 

Lisätietojen osalta pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen 

haitor@haitor.com. 
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