Tiedä, älä arvaile kysely ja arvonta

11.10.2019

Arvonnan säännöt
Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) järjestää 18.10.-23.11.2019 välisenä aikana arvonnan, jossa arvontalipun
bonusneuvojalle palauttaneiden kesken arvotaan yhteensä 10 kpl 100 euron arvoista S-ryhmän ravintola lahjakorttia. Arvontaan
voivat osallistua asiakasomistajat ja heidän talouteen kuuluvat henkilöt.
1. Arvonnan järjestäjä
Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto)
2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua 18.10.-23.11.2019.
3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistuvat kaikki, jotka ovat 18.10.-23.11.2019 palauttaneet arvontalippunsa bonusneuvojan vierailun aikana.
Bonusneuvojat työskentelevät toimipaikoissa kaksi päivää. Arvontalipukkeita on saatavilla bonusneuvojalta hänen työaikanaan.
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat, kupongin täyttöhetkellä asiakasomistajatalouteen kuuluvat
henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
Osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista tai ostamista. Osallistuminen edellyttää arvonnan sääntöjen hyväksymistä.
4. Arvonnan suorittaminen ja voittajien julkistaminen

Kampanjaan liittyvät arvonnat suoritetaan oheisen taulukon mukaisesti. Arvonnassa ovat mukana kaikki 18.10.-23.11.2019
aikana HOK-Elannon myymälään bonusneuvojalle palautetut arvontaliput. Mikäli henkilö on palauttanut useamman arpalipukkeen
omalla nimellään, hän voi voittaa vain yhden lahjakortin.
Arvonta

Arvonnan voimassaolo

Arvontapäivä

Arvonta 1
Arvonta 2
Arvonta 3
Arvonta 4
Arvonta 5

pe 18.10. – la 19.10.
pe 25.10.– la 26.10.
pe 1.11.– la 2.11.
pe 8.11.- la 9.11.
pe 22.11.– la 23.11.

ma 28.10.
ma 4.11.
ma 11.11.
ma 18.11.
ma 2.12.

Arvonnan suorittaa HOK-Elanto. Arvontaan osallistuvien yhteystiedot perustuvat asiakkaan ilmoittamiin yhteystietoihin. Palkintoja ei
lähetetä ulkomaalaisiin osoitteisiin. Arvontaan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita
osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista, postin kulussa havaituista ongelmista tai vastaavista
ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen arvonnan ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.
Voittajalle ilmoitetaan voitosta puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa 14 päivän
kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen arvonnan järjestäjän määräämin ehdoin.
5. Palkinnot
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl 100 euron arvoista S-ryhmän ravntola lahjakorttia niin että kunakin
arvontapäivänä (5 kpl) arvotaan 2 kpl 100 € lahjakortteja.
6. Arvonnan järjestäjän vastuu
HOK-Elanto rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena oleviin palkintoihin. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoon liittyvän
arpajaisveron suorittamisesta.
7. Sääntöjen muuttaminen
Arvonnan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä arvonnan sääntöjä.
8. Arvonnan julkisuus
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä
suostumusta tai korvausta voittaessaan arvonnan palkinnon. Voittajan nimi voidaan julkaista arvonnan toteutuksen jälkeen
osoitteessa hok-elanto.fi/s-etukortti. Voittajan nimi voidaan julkaista myös muissa S-ryhmän medioissa sekä sosiaalisessa
mediassa (Facebook ja Twitter).

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet
Henkilötietojen käsittelyperiaatteet on mainittu HOK-Elannon Kilpailu- ja arvontarekisteriselosteessa osoitteessa hokelanto.fi/tietosuoja. Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan
suorittamiseksi, yhteydenottamiseksi voittajaan sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan
palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa toimituksesta. Arvonnan järjestäjänä ja henkilötietojen rekisterinpitäjänä
toimii HOK-Elanto.
Henkilö voi erikseen antaa luvan puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen sekä markkinointiluvan tallentamiseen S-ryhmän
asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjänä toimii SOK. Arvontaan osallistumisen edellytyksenä ei ole
asiakastietojen päivitysluvan antaminen. Lisätietoa: S-kanava.fi/tietosuoja.

