
Kampanjaan osallistumisehdot 

§ 1 Kampanja / arpajaiset 

Tämän kampanjan järjestää Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Saksa (tästedes myös “operaattori”). 

Kampanjaan osallistuminen tapahtuu yksinomaan tässä määriteltyjen käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti. 

Osallistumalla kampanjaan käyttäjä hyväksyy nämä osallistumisehdot.  

§ 2 Kampanjaan osallistumisehdot 

Voidakseen osallistua kampanjaan osallistujan on ostettava vähintään 200 EUR arvoiset kesärenkaat, 

talvirenkaat, ympärivuotiset renkaat, moottoripyörän renkaat, rengas-vannesarjan tai vanteet osoitteesta 

rengas-online.com, annettava koko nimensä ja yhteystietonsa (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) tarjotulla 

tilauslomakkeella sekä laitettava rasti ”Osallistu kampanjaan” -ruutuun tilausvahvistussivulla.  

Kampanja alkaa 11. kesäkuuta, 2021 (00:00) ja loppuu 11. heinäkuuta, 2021 (24:00) osoitteessa www.rengas-

online.com. 

Se henkilö, jonka nimiin sähköpostiosoite on rekisteröity, katsotaan oikeutetuksi osallistumaan. On osallistujan 

vastuulla antaa oikea osoite. Kampanjaan osallistuminen on ilmaista.  

Jokainen osallistuja saa kampanjan lopuksi 11.00 EUR arvoisen alennuskupongin käytettäväksi ostokseen 

osoitteessa rengas-online.com. Alennuskuponki on käytettävissä aina 31. joulukuuta, 2021 saakka, ja sen voi 

antaa kolmannelle osapuolelle. Kuponkia ei makseta rahana tai aineellisena hyvityksenä.  

Osallistujien henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain kampanjaa varten, ja tiedot poistetaan kampanjan 

päätyttyä. Alennuskuponki saapuu sähköpostilla 30 päivän kuluessa kampanja-ajan päättymisestä.  

G2. Osallistujat  

Osallistua voivat sellaiset henkilöt, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita, ja jotka asuvat pysyvästi Suomessa. 

Kampanjaan osallistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki annetut henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja 

oikeita. Delticomin työntekijät ja heidän sukulaisensa eivät saa osallistua tähän kampanjaan.  

§3 Osallistumisoikeuden kieltäminen 

Operaattorilla on oikeus kieltää yksittäisiä henkilöitä osallistumasta, mikäli asialle on perusteltu syy - esim. 

osallistumisehtojen rikkominen, osallistuminen kahdesti, kampanjaan vaikuttaminen asiattomalla tavalla tai muu 

manipulaatio. Tällaisissa tapauksissa palkintoja voidaan myös perua jälkikäteen ja lunastaa takaisin.  

§4 Vastuuvelvollisuus; kolmannen osapuolen ohjelmisto  

Delticomin vastuuvelvollisuus rajoittuu tahallisuuteen ja vakavaan laiminlyöntiin. Delticom ei ole vastuussa 

mahdollisista manipulaatioista tai interventioista, jotka koskevat kampanjan etenemistä tai sen arviointia. 

Henkeen, kehoon ja terveyteen liittyvät vauriot ovat tämän vastuuvapausilmoituksen ulkopuolella.  

Operaattori ei ole vastuussa puhelinverkkojen tai puhelinyhteyksien, verkkojärjestelmien, palvelinten, 

palveluntarjoajien, tietokonelaitteistojen sekä ohjelmistojen, sähköpostien ja osallistumisten ongelmista tai 

teknisistä toimintahäiriöistä, eikä internetin, puhelinverkoston tai sivuston ruuhkan aiheuttamista ongelmista, tai 

minkään yllä mainittujen yhdistelmistä. Lisäksi operaattori ei ole vastuussa osallistujien laitteille tai ohjelmistoille 

aiheutuneista vaurioista, jotka johtuvat kampanjaan osallistumisesta. Operaattori ei ole vastuussa palkinnon 

vioista tai vaurioista.  

§5 Tietosuoja 

Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklassa 4 

kohdassa 7 tarkoitettu tietosuojavastaava. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostilla 

osoitteeseen datenschutz@delti.com tai postilla yllä mainittuun postiosoitteeseen, tunnuksella ”Tietosuoja”. 

Kampanjaan osallistuminen vaatii, että osallistuja tilaa yllä mainittuja tuotteita ja antaa tilauksen yhteydessä 

nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Kolmas osapuoli ei saa tehdä tilausta. 

https://www.rengas-online.com/
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Laittamalla rastin ruutuun “Osallistu alennuskuponkikampanjaan”, osallistuja antaa selkeästi luvan Delticomille 

säilyttää kampanjan suorittamiseen tarvittavia tietoja kampanjan keston ajan.  

Kampanjaan osallistumista ja kampanjan toteuttamista varten käsittelemme henkilötietoja, joita olemme jo 

keränneet ostoksesi vuoksi verkkokaupassamme. Käsittelemme seuraavia henkilötietoja: 

 Etu- ja sukunimi  

 Sähköpostiosoite  

Laillinen peruste kaikelle edellä mainitulle tietojenkäsittelylle on GDPR-asetuksen artiklan 6 kohta 1 b 

(”sopimuksen täyttäminen“). Käsittelemme henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi.  

Tämän kampanjan toteuttamista varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään kolme vuotta seuraavan vuoden 

alusta laskettuna lakisääteisten aikarajoitusten mukaisesti (säilytysajan ehdot). Säilyttämisen laillisuus perustuu 

GDPR-asetuksen artiklan 6 kohtaan 1 f (”oikeutettu etu”). On meidän oikeutettu etumme säilyttää tietoja 

oikeusturvatoimia varten, kunnes kampanjan osallistujien mahdollinen kanneaika on umpeutunut. Tietojen 

käsittely rajoittuu varmennustarkoituksiin.  

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla oikeuksia (niin sanotut rekisteröidyn oikeudet), erityisesti oikeus 

vastustaa yllä esitettyä tietojenkäsittelyä, oikeus saada tietoja ja oikeus tietojen poistoon. Tämän suhteen 

Delticom AG pyytää tutustumaan asianmukaisiin tietosuojaa koskeviin tietoihin saadaksesi lisätietoja: 

https://www.rengas-online.com/datenschutz 

§6 Osallistumisehtojen muutokset 

Operaattori pidättää oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa. Tällöin operaattori on velvollinen 

tuomaan nämä muutokset esiin selkeästi tulevien osallistumisten kohdalla.  

§7 Kampanjan keskeyttäminen / kampanjasta pois sulkeminen 

Operaattori pidättää oikeuden keskeyttää tai päättää kampanja tärkeistä syistä johtuen milloin tahansa ilman 

ennakkoilmoitusta. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa käsittelyä ei voida suorittaa suunnitellulla tavalla 

teknisistä tai lakisääteisistä syistä johtuen, tai mikäli kampanjaa on manipuloitu tai yritetty manipuloida niin, että 

kampanjan asianmukainen toteuttaminen estyy. Mikäli keskeytys johtuu osallistujan toiminnasta, operaattorilla 

on oikeus vaatia kyseiseltä henkilöltä korvauksia syntyneistä vahingoista. Delticomin työntekijät sekä Delticomin 

kanssa yhteistyötä tekevien yritysten työntekijät (Saksan osakeyhtiölain (Aktiengesetz) artiklan 15 ff 

määrittämässä laajuudessa) ja heidän sukulaisensa sekä muut tämän kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa 

mukana olleet henkilöt eivät saa osallistua kampanjaan.  

§8 Korvausvastuun rajoittaminen 

Operaattori on korvausvelvollinen (lakisääteisistä perusteista riippumatta) vain, jos vahinko on aiheutunut 

tahallisesta rikkomuksesta tai katsotaan johtuvaksi tahallisesta tai törkeän huolimattomasta laiminlyönnistä. Jos 

operaattori on korvausvelvollinen yllä olevan kappaleen mukaisesti olennaisen sopimukseen perustuvan 

velvoitteen nojalla ilman tahallisesta tai törkeän huolimatonta laiminlyöntiä, vastuu on siinä määrin rajallinen, 

mitä operaattori voisi tyypillisesti odottaa sopimuksen päättymishetkellä tuolloin tiedossa olleiden olosuhteiden 

perusteella. Yllä esitetyt rajoitukset vastuuvelvollisuuteen sekä sen velvollisuuden kieltämiset eivät päde, mikäli 

kyse on syyllistymisestä henkeä, raajaa tai terveyttä koskevaan vammaan, eivätkä kun kyse on 

vastuuvelvollisuudesta tuotevastuulain nojalla, tai jos sopimuksessa on sovittu vastuusta vapauttamisesta 

syyllisyydestä riippumatta, tai jos oleellisia olosuhteita, jotka johtavat vastuuvelvollisuuteen, on vilpillisesti 

piilotettu. Siinä määrin kuin operaattorin vastuuvelvollisuus on poissuljettu tai rajoitettu tämän korvausvastuun 

rajoittamisen ehtojen mukaisesti, tämä koskee myös toimielinten, työntekijöiden, edustajien ja keskeisten 

toimijoiden henkilökohtaista vahingonkorvausvastuuta. Operaattori ei millään tapaa ole vastuussa vaurioista, 

tappioista, vammoista tai pettymyksistä, jotka johtuvat kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon 

vastaanottamisesta. Operaattori ei ole vastuussa puhelinverkkojen tai puhelinyhteyksien, verkkojärjestelmien, 

palvelinten, palveluntarjoajien, tietokonelaitteistojen sekä ohjelmistojen, sähköpostien ja osallistumisten 

ongelmista tai teknisistä toimintahäiriöistä, eikä internetin, puhelinverkoston tai sivuston ruuhkan aiheuttamista 

https://www.rengas-online.com/datenschutz


ongelmista, tai minkään yllä mainittujen yhdistelmistä. Lisäksi operaattori ei ole vastuussa osallistujien laitteille 

tai ohjelmistoille aiheutuneista vaurioista, jotka johtuvat kampanjaan osallistumisesta.  

§9 Lisätiedot 

Oikeustoimet on suljettu pois. Mikäli jokin näiden osallistumisehtojen ehto on pätemätön tai muuttuu 

pätemättömäksi osittain tai kokonaan, ei tällä ole vaikutusta näiden käyttö- ja sopimusehtojen muiden ehtojen 

sovellettavuuteen. Kelvottoman ehdon sijaan sovelletaan lainsäädännön sallimaa ehtoa, joka on taloudellisesti 

lähimpänä kelvottoman ehdon tarkoitusta. Sama pätee myös tilanteessa, jossa näihin osallistumisehtoihin 

sisältyy tahaton porsaanreikä. Täyttämispaikka ja lainkäyttöalue on Hannover, siinä määrin kuin tästä voidaan 

sopia. Osallistuminen kampanjaan tapahtuu yksinomaan tässä määriteltyjen käyttö- ja sopimusehtojen pohjalta.   


