
Kilpailuun osallistumisen ehdot 

§ 1 Kampanja / arvonta 

Tämän kilpailun järjestää Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Saksa (tästedes “Delticom”). Kilpailu ei ole kytköksissä Facebookiin 

tai Instagramiin, eikä Facebook tai Instagram sponsoroi, tue tai järjestä kilpailua millään tapaa.  

§ 2 Palkinto 

Kahden arvonnan myötä arvotaan yksi valinnainen autonrengassarja (4 tuotetta) 1. Falkenilta ja 2. Pirelliltä. Palkinnon arvo on rajoitettu 

600,00 € summaan (sis. ALV) arvontaa kohden. Kussakin arvontatapahtumassa kerrotaan, onko palkintona Falkenin vai Pirell in renkaat.   

§ 3 Kilpailuun osallistumisen ehdot 

Osallistumalla arvontaan käyttäjä hyväksyy nämä osallistumisen ehdot. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista. Arvontaan voi 

osallistua vain omissa nimissään, osallistuminen kolmannen osapuolen puolesta ei ole sallittua. Osallistujan on oltava vähintään 18-vuotias ja 

osallistuminen on rajoitettu luonnollisiin henkilöihin olettaen, että he eivät ole oikeustoimikelvottomia. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai 

vaihtaa, ei myöskään osittain. Palkintoa ei voi siirtää toiselle. 

§ 4 Toteutus ja käsittely 

Osallistumisaika alkaa, kun arvonta julkaistaan rengas-online.com in Facebook-sivulla, kilpailuaika on 26.3.2021 klo 0:00 - 6.4.2021 klo 23:59. 

Voidakseen osallistua arvontaan osanottajan on tykättävä julkaisusta, jossa kyseisestä arvonnasta ilmoitetaan, ja seurattava rengas-online.com 

ia Facebookissa.  

Henkilö, jonka nimiin Facebook- tai Instagram-tili on rekisteröity, katsotaan oikeutetuksi osallistumaan. Osallistuminen on ilmaista eikä 

osallistumiseen liity tuotteiden tai palveluiden ostopakkoa.  

Tietokone valitsee voittajan sattumanvaraisesti kilpailun päättymistä seuraavana päivänä, ja Delticom ilmoittaa voitosta voit tajalle Facebook 

Messengerin välityksellä. Mikäli voittaja ei ota Delticomiin yhteyttä 1 viikon sisällä voittoilmoituksesta, voittaja menettää oikeutensa 

palkintoon ilman korvausta. Palkinnon luovutus tapahtuu niin, että voittaja tilaa voittamansa rengassarjan osoitteesta “renga s-online.com” 

ennakkomaksulla 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu arvonnan voitosta, ja lähettää tilausnumeron (RD…) Delticomille 

Facebook Messengerin kautta. Delticom pienentää laskun summaa 600,00 € edestä tai muuttaa laskun summaksi “0”, jos ostosten h inta 

alittaa 600,00 € ja tilaus oikeasti sisältää sen kyseisen tuotemerkin renkaat, jotka voittaja on voittanut (Falken/Pirelli).  

Delticom pidättää oikeuden muokata, peruuttaa tai päättää arvonnan milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta ja ilmoittamatta s yytä. Mikäli 

arvonnan asianmukaista toteutusta ei voida taata teknisistä syistä johtuen (esim. virus tietokonejärjestelmässä, laitteiston ja/tai ohjelmiston 

manipulointi tai virheet) tai lakisääteisistä syistä johtuen, Delticom pidättää oikeuden keskeyttää arvonnan välittömästi. Osanottajan toiminta 

voi johtaa arvonnan välittömään keskeytykseen, varsinkin jälkikäteen ja/tai tapauksissa, joissa osallistuminen ei selkeästi o le ollut tarkoitus, 

jos osallistuja on esimerkiksi niin sanotun äänestysryhmän, klikkiyhteisön tai muun vastaavan ryhmän jäsen ja käyttää näitä ryhmiä 

osallistumisen tukena, saaden täten etua. Tällaisissa tapauksissa Delticom voi sulkea yksittäisiä osallistujia arvonnan ulkop uolelle (myös 

jälkikäteen). Mikäli osallistuja suljetaan arvonnasta jälkikäteen, palkinto arvotaan uudelleen kaikkien osallistujien kesken. Delticom ilmoittaa 

osallistumisehtojen muutoksista sekä arvonnan peruuttamisesta arvontaan liittyvissä internet-julkaisuissa ja sähköpostilla. 

§ 5 Tietosuoja, tietojen käsittelyn lakisääteiset perusteet, tietosuojalainsäädäntö 

Delticom AG on Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR, General Data Protection Regulation) 4 artiklan kohdassa 7 
tarkoitettu tietosuojavastaava. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostilla osoitteeseen datenschutz@delti.com  tai postilla 
yllä ilmoitettuun postiosoitteeseen tunnuksella ”Data Protection”.  

Kaikki edellä mainittu tietojen käsittely perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan kohtaan 1 b (“sopimuksen täyttäminen”). Käsittelemme 
henkilötietoja kilpailun rekisteröitymisen, suorittamisen ja käsittelyn mahdollistamiseksi. Keräämme ja säilytämme kisavastaukset 
markkinointitarkoituksia varten (esim. mainosiskulauseiden luomista tai markkinointikampanjoiden suunnittelemista varten). Osanottajien 
vastausten säilytysaikana on teknisesti mahdollista yhdistää vastaukset osallistujiin, mutta näin ei aiota tehdä. Teemme vastauksista yleisiä 
johtopäätöksiä. 

Kaikki henkilötiedot säilytetään kolme vuotta seuraavan vuoden alusta lähtien lakisääteisten rajoitusten mukaisesti (tietojen  
säilöntäkriteerit). Lupa tietojen säilyttämiseen pohjautuu GDPR-asetuksen 6 artiklan kohtaan 1 c, mikäli meidän täytyy täyttää lakisääteiset 
kirjanpitovaatimukset, sekä GDPR-asetuksen 6 artiklan kohtaan 1 f (”oikeutettu etu”). On meidän oikeutettu etumme säilyttää tietoja 
oikeudellista puolustautumista varten, kunnes osanottajien mahdollisten vaatimusten vanhentumissääntö on täyttynyt. Tietojen käsittely 
rajoittuu vahvistustarkoituksiin. Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia (niin sanotut rekisteröidyn oikeudet), erityisesti oikeus 
vastustaa yllä mainittua tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada tietoja. Tässä yhteydessä Delticom AG viittaa vastaaviin tietosuojaa koskeviin 
tietoihin, mikäli haluat saada asiasta lisätietoja: https://www.rengas-online.com/datenschutz  

§ 6 Vastuuvelvollisuus; kolmannen osapuolen ohjelmistot 

Delticomin vastuuvelvollisuus rajoittuu tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen. Delticom ei ole vastuussa arvonnan aikana 
tapahtuvista manipulaatioista tai sekaantumisista. Tämä vastuusta vapauttaminen ei koske henkeen, kehoon tai terveyteen kohdistuvia 
vammoja.  

Operaattori ei ole vastuussa puhelinverkkojen tai puhelinyhteyksien, online-verkkojärjestelmien, palvelinten, palveluntarjoajien sekä 
tietokonelaitteiden tai -ohjelmistojen ongelmista tai teknisistä toimintahäiriöistä, eikä internetin, puhelinverkon tai sivuston teknisten 
ongelmien tai ruuhkan vuoksi saapuneiden sähköpostien sekä osallistumisten ongelmista tai mistään näiden yhdistelmistä. Lisäksi operaattori 
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ei ole vastuussa osallistujien laitteille tai ohjelmistoille aiheutuneista vaurioista, jotka johtuvat kampanjaan osallistumis esta tai syntyvät sen 
seurauksena. Delticom ei ole vastuussa palkinnon vioista tai vaurioista. 

§ 7 Kilpailusta pois sulkeminen 

Delticomin ja sen yhteistyöyritysten työntekijät eivät saa osallistua kilpailuun. 

Oikeustoimet on suljettu pois. 

Osallistuminen kilpailuun tapahtuu pelkästään tässä listattujen ehtojen mukaisesti. 


