
Pakkaustarinoita-kilpailun osallistumisehdot ja 
tietosuojaseloste 

Järjestäjä 

Pakkaustarinoita-kilpailun (”Kilpailu”) järjestää Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, 
Y-tunnus 1615779-0, Niittymäentie 7, 02200 Espoo, (”Järjestäjä”/”Lidl”). 

Osallistumisaika 

Osallistumisaika alkaa maanantaina 11.01.2021 klo 07 Suomen aikaa ja päättyy 
keskiviikkona 31.03.2021 klo 23.59. Osallistumisajan päätyttyä toimitettuja 
kilpailuehdotuksia ei oteta huomioon.  

Osallistumiskelpoisuus 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen kaupparekisteriin rekisteröityneet 
yritykset sekä suomalaiset yhdistykset, yliopistot, korkeakoulut ja muut 
oppilaitokset. Samasta oppilaitoksesta voi osallistua useampikin 
opiskelijaryhmä. Kaikkien kilpailuun osallistuvien tulee olla yli 18-vuotiaita. 

Lidlin henkilökunta sekä niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet 
tekemisissä Kilpailun järjestelyiden kanssa, eivät voi osallistua Kilpailuun. 

Osallistuminen 

Kilpailuun osallistutaan Lidlin sivuilta www.lidl.fi/pakkaustarinoita löytyvän 
kaavakkeen kautta kilpailuaikana 11.1 – 31.3.2021. Lidl ei käsittele 
keskeneräisiä tai puutteellisia tai kilpailuajan ulkopuolella saapuneita 
vastauksia. 

Osallistuja vastaa kaikista osallistumiseen liittyvistä kustannuksista ja 
materiaaleista, eikä Järjestäjä korvaa osallistujalle Kilpailuun käytettyä 
työaikaa millään tavoin. Osallistuja vastaa myös oman työnantajansa 
mahdollisen suostumuksen hankkimisesta Kilpailuun osallistumiseen. 

Voittajien valitseminen 

Voittajat valitaan Lidlin valitseman raadin toimesta. Valinnassa painotetaan 
seuraavia kriteereitä: 

 Relevanssi: Vastaako pakkaus tai pakkausidea kilpailun verkkosivuilla olevaa 
tehtävänantoa? Soveltuuko pakkaus myytäväksi Lidlissä? 



 Toteutus: Onko ratkaisu realistisesti toteutettavissa? Onko ratkaisun 
toteutus teknisesti ja taloudellisesti mahdollista? Täyttääkö pakkaus sen 
tärkeimmän tehtävän eli tuotteen ja sen laadun suojaamisen?  

 Käyttö: Miten pakkaus sopii Lidl-myymälöiden arkeen? Kuinka sujuvaa 
pakkausten hyllyttäminen, kerääminen ja esillepano on? Kuinka helppoa 
pakkauksen käyttö on kuluttajalle, kuinka yksinkertaista se on esimerkiksi 
kierrättää? 

 Kekseliäisyys: Kuinka innovatiivinen ratkaisu on? Mikä on sen merkitys 
tulevaisuuden pakkaussuunnittelussa? 

Raati koostuu Lidlin valitsemista asiantuntijoista. Tarkemmat tiedot julkaistaan 
Kilpailun verkkosivuilla. 

Palkinnot 

Kilpailun voittajien kesken jaetaan raadin päättämällä tavalla yhteensä 50 000 
euron palkintosumma. Vähimmäispalkintosumma finaalissa palkituille on 10 000 
euroa. Finalistit valitaan kilpailuun osallistuneiden keskuudesta. 

Raati valitsee voittajat Kilpailuun osallistuneiden keskuudesta kahden 
kuukauden sisällä osallistumisajan päättymisestä. Järjestäjä tiedottaa 
voittajille voitosta soittamalla viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
osallistumisajan päättymisestä osallistumisen yhteydessä ilmoitettuun 
numeroon. Finalistit kutsutaan kesäkuussa 2021 pidettävään 
palkintojenjakotilaisuuteen Lidl Suomen pääkonttorille. 

Jos Järjestäjä ei saa yhteyttä voittajaan neljäntoista (14) vuorokauden sisällä 
siitä, kun hänelle on ilmoitettu voitosta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa 
ilman korvausta. 

Palkintoa ei voi vaihtaa tai korvata tuotteilla. Palkintoa ei voi siirtää toiselle 
taholle tai henkilölle. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan. 
Jos voittaja ei ota palkintoa vastaan, palkintosumma lahjoitetaan 
hyväntekeväisyyteen. 

Tietojen julkaiseminen 

Osallistujat ymmärtävät ja suostuvat siihen, että voittajaehdotukset julkaistaan 
Järjestäjän verkkosivuilla ja sosiaalisen median yms. kanavissa ilman erillistä 
suostumusta ja/tai korvausta, ja että Kilpailusta ja kilpailun finalisteista myös 
tiedotetaan medialle.  

Järjestäjä voi myös halutessaan ilman erillistä suostumusta ja korvausta 
julkaista voittajien nimet sekä kuva- ja/tai videomateriaalia Kilpailuun 
liittyvistä tapahtumista, osallistujista ja ehdotuksista markkinointitarkoituksissa 



kaikissa markkinointikanavissaan ja Järjestäjällä on rajoittamattomat oikeudet 
tähän materiaaliin. 

Osallistujat suostuvat myös tarvittaessa mediahaastatteluihin Järjestäjän 
pyynnöstä. 

Palkinnon luovuttaminen 

Palkinnot maksetaan osallistujan ilmoittamalle Suomessa olevalle pankkitilille 
kolmenkymmenen (30) päivän sisällä palkinnonjakotilaisuudesta. Mikäli palkitun 
kilpailutyön taustalla on useampi henkilö, jaetaan palkintosumma tasan näiden 
kesken. Voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen liittyvistä 
kustannuksista. 

Oikeudet 

Osallistuja vastaa siitä, että Kilpailuun lähetetty kilpailuehdotus on vapaasti 
käytettävissä eikä loukkaa kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita 
oikeuksia. Oikeudet kilpailuehdotuksiin säilyvät osallistujalla, jolla on 
halutessaan oikeus hakea immateriaalioikeudellista suojaa kilpailuehdotukselle 
omissa nimissään. Osallistuja on itse vastuussa julkaisemisesta aiheutuvien 
vaikutusten arvioimisesta kilpailuehdotuksen immateriaalioikeudelliseen 
suojattavuuteen (esim. patentin uutuusvaatimus). 

Palkintoa vastaan osallistuja sitoutuu myöntämään Järjestäjälle  oikeuden 
hyödyntää kaupallisesti Kilpailussa palkittua kilpailuehdotusta joko itse taikka 
kolmannen tahon avustuksella. Tämä hyödyntämisoikeus on voimassa 3 vuotta, 
jonka jälkeen hyödyntämisestä sovitaan osapuolten kesken 
sopimusneuvotteluin. 

Osallistuja saa vapaasti hyödyntää, jatkokehittää ja tarjota ehdotusta myös 
muille alalla toimiville toimijoille siten, että Osallistujan omat toimet taikka 
kolmannen osapuolen hydödyntämisoikeus ei rajoita Järjestäjän yllä kuvattua 
oikeutta. Järjestäjän ilmoituksesta osallistuja suostuu kuitenkin siihen, että 
”kehitetty ja palkittu Pakkaustarinoita 2021 -kilpailussa” -teksti, tai muu 
vastaava teksti, lisätään näkyvästi Kilpailussa palkittuun kilpailuehdotukseen. 
Tekstin lopullinen muotoilu ja sijoitus päätetään yhteisesti sopimalla. 

Mikäli osallistuja haluaa luopua luovutettavissa olevista oikeuksistaan 
Kilpailussa palkittuun kilpailuehdotukseen, sitoutuu osallistuja tarjoamaan 
ehdotusta ensin Järjestäjälle. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta suostua 
tarjoukseen. Mahdollisen luovutuksen ehdoista sovitaan osapuolten kesken 
sopimusneuvotteluin. 

 



Poissulkeminen 

Mikäli osallistuja on menetellyt osallistumisehtojen vastaisesti tai muutoin 
lainvastaisesti tai tämän on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa 
epärehellisiä keinoja, voi tämä johtaa osallistumisen hylkäämiseen Kilpailusta 
ilman etukäteisvaroitusta. Toisen immateriaalioikeudellisen omaisuuden 
oikeudeton käyttö on kielletty. 

Ennenaikainen päättäminen 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää Kilpailu milloin 
tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta. Järjestäjä käyttää 
tätä mahdollisuutta erityisesti, jos Kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti 
yhteiskunnallisista, oikeudellisista tai muista vastaavista syistä. 

Verotus 

Palkinto on osallistujalle verotettavaa tuloa. Osallistuja vastaa itse 
veroseuraamuksista ja palkinnon ilmoittamisesta verottajalle omassa 
verotuksessaan. Järjestäjä ilmoittaa palkinnosta verottajalle lain vaatimusten 
mukaisesti. 

Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä tai muista 
ongelmista johtuen ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot.  

Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä 
kuluista eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä 
mahdollisista kustannuksista. Järjestäjä ei vastaa kilpailuehdotuksen 
julkaisemisesta aiheutuneista seurauksista. 

Järjestäjä ei vastaa missään olosuhteissa Kilpailuun osallistumisesta 
aiheutuneista tai siihen liittyvistä välillisistä vahingoista. 

Osallistumisehtojen muuttaminen 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa ehtoja milloin tahansa ja ilman 
ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa. Ehtojen voimassa oleva versio on 
luettavissa osoitteessa www.lidl.fi/pakkaustarinoita.  

Lisätiedot 

Lisätietoja Kilpailusta antaa: Vastuullisuusasiantuntija Laura Kvissberg, 
laura.kvissberg@lidl.fi 



Ehtojen sitovuus 

Osallistumalla Kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan 
osallistumisehtoja. Kilpailuun sovelletaan Suomen lakia. 

--------  



TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjä 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö 

Niittymäentie 7 / PL 500 

02200 ESPOO 

puh. 09 234561 

Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste 

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään 
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Järjestäjä käsittelee vain osallistujan antamia Kilpailun toteuttamisen kannalta 
tarpeellisia henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, 
tilinumero palkinnon maksamista varten). Järjestäjä käsittelee osallistujan 
antamia henkilötietoja Kilpailun toteuttamiseksi ja sen voittajien 
tavoittamiseksi palkinnon luovuttamista varten. Järjestäjä ei käytä osallistujan 
henkilötietoja suoramarkkinointiin. 

Osallistuminen on vapaaehtoista, henkilötietojen käsittelyperuste 
henkilötietojen käsittelyyn on oikeutettu etu. Katsomme, että meillä on 
oikeutettu etu käsitellä Kilpailun toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja 
Kilpailun suorittamiseksi ja Kilpailun kannalta välttämättömän yhteydenpidon 
toteuttamiseksi. 

Tietojen vastaanottajat 

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, mikäli se on 
tarpeellista Kilpailun toteuttamiseksi, esimerkiksi saamasi voiton lähettämistä, 
varten. Muussa tapauksessa emme luovuta henkilötietojasi kolmansille 
osapuolille. 

Tietojen säilytysaika 

Kilpailun osallistuneiden tietoja säilytetään vain niin pitkään kuin Kilpailun 
toteuttamisen kannalta on tarpeellista. Järjestäjä poistaa osallistujien 
henkilötiedot tietoturvallisesti Kilpailun tarkoituksen toteuduttua tai palkinnon 
luovuttamisen jälkeen. Tietoja voidaan säilyttää, mikäli Järjestäjällä on oikeus 
käsitellä niitä muissa rekistereissä tai muun voimassa olevan suostumuksen 
perusteella (esim. oikeus julkaista kuvia ja osallistujan nimet). 

 



Oikeutesi rekisteröitynä 

Kun henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, sinulla on 
tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. 
Rekisteröitynä sinulla on lisäksi oikeus tarkistaa tallennetut itseäsi koskevat 
henkilötiedot sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai oikaisua. 
Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista ja tietosi poistetaan, 
jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.  Lisäksi sinulla on tietyin 
lainsäädännöllisin edellytyksin oikeus pyytää tietojen siirtämiseen toiselle 
rekisterinpitäjälle. Lisäksi tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää tietojen 
käsittelyn rajaamista sekä kieltää tietojesi käsitteleminen.  

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojasta löytyy Järjestäjän 
verkkosivuilla kohdassa "Tietosuoja". Lisätietoja voi myös pyytää olemalla 
yhteydessä Lidlin tietosuojavastaavaan: 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö / Legal & Compliance 
Niittymäentie 7, 02200 Espoo 
Puh. 09 234561 
tietosuoja@lidl.fi 

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla 
on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös 
tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Suomessa tietosuojan valvonta-
viranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. 


