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PALKINTOARVONTA HOK-ELANNON EDUSTAJISTOVAALEISSA
ARVONNAN SÄÄNNÖT
1. Arvonnan järjestäjä
Helsingin Osuuskauppa Elanto, PL 53, 00441 Helsinki
2. Arvontaan osallistuminen
Arvonta järjestetään kaikkien 26.3.-6.4.2020 pidettävissä HOK-Elannon edustajiston
vaaleissa äänestäneiden henkilöjäsenten kesken.
Arvonnan ulkopuolelle jäävät HOK-Elannon yhteisöjäsenet, johtoryhmän jäsenet,
hallinnon nykyiset luottamushenkilöt, S-vaalilautakunnan jäsenet sekä vaalien
toteuttamisesta vastaavat ja siihen osallistuneet henkilöt HOK-Elannossa ja Editassa.
Arvonta suoritetaan äänestysajan päätyttyä valitsemalla voittajat satunnaisesti Edita
Prima Oy:n osuuskaupalle tuottamasta vaalijärjestelmästä.
3. Voittajien arvonta ja voittajien julkistaminen
Arvonnassa sama henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon.
S-vaalilautakunta vahvistaa arvonnan tulokset samassa kokouksessa, jossa
edustajistovaalien tulos vahvistetaan. HOK-Elanto ilmoittaa voitoista henkilökohtaisesti
voittajille 30.4.2020 mennessä. Voittaja voi kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.
Voittajien nimet ja kotipaikat julkaistaan HOK-Elannon vaalisivuilla ja voidaan julkaista
myös muissa S-ryhmän medioissa sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter).
1. arvonta: Kolme S-ryhmän lahjakorttia*) à 12 000 € (1.-3. palkinto)
Pääpalkinto arvotaan kaikkien äänestäneiden henkilöjäsenten kesken, edellä mainituin
rajoituksin.
2. arvonta: Viisikymmentä HOK-Elannon ravintolalahjakorttia *) (4.-53. palkinnot)
Palkintoina 50 kpl HOK-Elannon ravintolalahjakorttia à 100 €.
Ravintolalahjakortit arvotaan internetissä äänestäneiden henkilöjäsenten kesken, edellä
mainituin rajoituksin.
3. arvonta: Varavoittajat
Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan yksi varavoittaja 12 000 euron lahjakortille siltä
varalta, että 1. arvonnan voittajaa ei tavoiteta tai 1. arvonnan voittaja ei halua ottaa
palkintoa vastaan. Arvonnassa huomioidaan, ettei henkilö ole voittanut palkintoa 1.-2.
arvonnoissa.
Internetissä äänestäneiden kesken arvotaan yksi ravintolalahjakortin varavoittaja siltä
varalta, että jotakin 2. arvonnan voittajista ei tavoiteta tai 2. arvonnan voittaja ei halua
ottaa palkintoa vastaan. Arvonnassa huomioidaan, ettei henkilö ole voittanut palkintoa
1.-2. arvonnoissa eikä ole 12 000 euron lahjakortin varavoittaja 3. arvonnassa.
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4. Arvonnan järjestäjän vastuu ja arpajaisvero
Arvonnan järjestäjä rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen määrään.
Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.
HOK-Elanto vastaa palkintoihin liittyvän arpajaisveron suorittamisesta.
5. Henkilötietojen käsittelyperiaatteet
Arvontaa koskevat henkilötietojen käsittelyperiaatteet on kuvattu HOK-Elannon
edustajistovaalien arvontarekisterin tietosuojaselosteessa.
6.Sääntöjen muuttaminen
Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä.

*) Lahjakorteista yksityiskohtaisesti:
•

12 000 euron arvosta lahjakortteja luovutetaan voittajille niin, että voittajat saavat käyttöönsä
1 000 euron arvosta S-ryhmän lahjakortteja joka kuukauden alussa 12 kuukauden ajan.
Lahjakortti on laskevasaldoinen eikä sitä tarvitse käyttää kerralla. Kukin lahjakortti on
voimassa 24 kk hankintahetkestä. Lahjakortti käy maksuvälineenä S-ryhmän toimipaikoissa
kautta maan. HOK-Elannon alueella lahjakortti käy esimerkiksi Prismassa, Sokoksessa, Food
Market Herkussa, S-marketissa, Alepassa, Emotionissa, Kodin Terra Tuusulassa ja S-ryhmän
ravintoloissa ja hotelleissa.

•

Ravintolalahjakortti käy maksuvälineenä kaikissa HOK-Elannon ravintoloissa. Lahjakortti on
laskevasaldoinen eikä sitä tarvitse käyttää kerralla. Lahjakortti on voimassa 24 kk
hankintahetkestä.

