
Aineeton joululahjavinkki -arvonnan säännöt  
  

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.  
  

1. Arvonnan järjestää Remeo Oy, Linjatie 6, 01260 Vantaa, puh. 010 5400. 

YouTube ei ole osallinen arvontaan eikä vastuussa arvonnan järjestelyistä.  

  

2. Osallistumisoikeus  

Säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistuvia. Arvontaan voivat osallistua 

kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta arvonnan 

järjestelyjen kanssa tekemisissä olevien yritysten henkilökuntaa perheineen. 

Arvontaan osallistuminen ei edellytä Remeo Oy:n tuotteiden ja palvelujen 

ostamista. Remeo Oy:n henkilökunta ei voi osallistua tähän arvontaan.   

  

3. Arvonnan osallistumisaika  

Arvontaan voi osallistua ajalla 1.-24.12.2019.  

  

4. Arvontaan osallistuminen  

Arvontaan voi osallistua Remeo Oy:n YouTube-kanavan seuraajaksi liittymällä ja 

arvontaan liittyvää videota kommentoimalla arvonnan ohjeiden mukaisesti.  

  

5. Palkinnot  

Osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl aineettomia joululahjoja (arvo 250 euroa). 

Palkintoja ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.    

  

6. Voiton lunastaminen  

Arvonnan tulos ilmoitetaan Remeo Oy:n YouTube-kanavalla. Voittajilta pyydetään 

tuolloin lupa olla yhteydessä sähköpostitse voiton lunastamisen sopimiseksi. Jos 

voittajaa ei tavoiteta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu 

voitosta vastaamalla hänen jättämäänsä kommenttiin, arvotaan palkinto 

uudelleen arvontaan ilmoitettuna osallistumisaikana osallistuneiden kesken 

Arvonnan suorittaja tulee pyytämään arvonnan voittajia ottamaan yhteyttä 

sähköpostitse palkinnon lähettämisen järjestämiseksi. Arvontaan osallistujien ei 

tule kirjoittaa henkilö- tai yhteystietojaan mihinkään Remeo Oy:n kanavan 

kommenttiinsa. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan 

sähköpostiosoitteeseen.  

  

7. Arvonnan järjestäjän vastuu  

Arvonnan järjestäjän enimmäisvastuu osanottajia kohtaan ei ylitä missään 

tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Arvonnan järjestäjä ei 

vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista.  

  

8. Virheet  

Mikäli markkinointimateriaaleissa tai muilla tahoilla, joissa arvonnasta on viestitty, 

löytyy paino- tai jokin muu tekninen virhe, kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa 

virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään 

oikeuden sääntömuutoksiin virhetilanteiden ilmetessä.  

  



9. Voittajan nimen julkaisu  

Arvonnan osanottajat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja 

asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta arvonnan 

järjestäjän valitsemissa medioissa.   

  
10. Henkilötietojen käsittely  

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain ja muun 

velvoittavan tietosuojalainsäädännön mukaan. Henkilötietoja säilytetään 

luottamuksellisesti ja niitä säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan arvontaan 

osallistumista varten tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät. 

Henkilötietoja ei luovuteta Remeo Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei käytetä 

suoramarkkinointiin. Arvontaan osallistujalla on henkilötietolain mukainen oikeus 

tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu sekä oikeus pyytää oikaisemaan ja 

poistamaan nämä tiedot. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja 

allekirjoitettuna osoitteeseen Remeo Oy, Linjatie 6, 01260 Vantaa.  

  

11. Arvonnan järjestäjä huolehtii veroista  

Arvonnan järjestäjä huolehtii arpajaisverolain mukaisista veroista.   
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