
MAAILMAN SIIVOUSPÄIVÄN KUVAKILPAILUN SÄÄNNÖT 

Järjestäjä 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, Y-tunnus 1615779-0, Niittymäentie 7, 02200 Espoo, (Jäljempänä 
”Järjestäjä”/”Lidl”) 

Kilpailun osallistumisaika 

Osallistumisaika maailman siivouspäivän ympärillä 17.9. – 19.9.2021. 

Osallistuminen kilpailuun 

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kuva maailman siivouspäivän teemaan sopivasta 
luonnonsiivoustilanteesta. Kilpailuun voi osallistua vain itse otetulla kuvalla, jossa kaikilta kuvassa 
esiintyviltä on kysytty lupa kuvan ottamiseen ja julkaisuun. Kuva lähetetään sähköpostitse 
osoitteeseen kilpailut@lidl.fi.  

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjälle oikeuden julkaista kuva tapahtumaan 
liittyvässä markkinoinnissa ja viestinnässä. Kuvan julkaisusta ei makseta palkkiota.  

Kilpailuun voi osallistua kerran osallistumisaikana. Osallistumista kilpailuun ei hyväksytä 
osallistumisajan päättymisen jälkeen.  

Kilpailuun voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset luonnolliset Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien 
Lidlin henkilökunta sekä niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun 
järjestelyiden kanssa. Osallistuminen kilpailuun on sallittua vain osallistujan omilla tiedoilla. 

Mikäli osallistuja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti tai tämän on 
syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja, johtaa tämä osallistumisen 
hylkäämiseen kilpailusta. 

Kilpailun palkinnot  

Kilpailun palkintona on kolme kappaletta 100 euron Lidl-lahjakorttia. Voittajat valitaan 21.9.2021. 
Järjestäjä ilmoittaa kilpailun voittajille voitosta henkilökohtaisesti viimeistään 23.9.2021. 

Jos Järjestäjä ei tavoita voittajaa 10 vuorokauden sisällä voittajan valinnasta, valitaan tilalle uusi 
voittaja ja alkuperäisen voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Palkinto on 
henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi, vaihtaa tai korvata muilla tuotteilla. Palkintoa ei voi 
siirtää toiselle henkilölle. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan. 

Palkinnon luovuttaminen 

Järjestäjä sopii kilpailun voittajien kanssa palkinnon luovuttamisesta erikseen. Järjestäjä ei vastaa 
palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan 
antaman toimitusosoitteen virheellisyydestä. 

Järjestäjä suorittaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja vastaa 
mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä 
kustannuksista. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa. 



Henkilötietojen käsittely 

Järjestäjä käsittelee osallistujan antamia henkilötietoja kilpailun toteuttamiseksi ja kilpailun 
voittajien tavoittamiseksi palkinnon luovuttamista varten. Järjestäjä ei käytä osallistujan 
henkilötietoja suoramarkkinointiin. Voittajien nimiä ei julkaista.  

Järjestäjä tuhoaa osallistujien henkilötiedot tietoturvallisesti kilpailun päätyttyä tai palkinnon 
luovuttamisen jälkeen. Osallistuja voi tutustua kilpailua koskevaan erilliseen tietosuojaselosteeseen. 

Kilpailun 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 teknisistä syistä (esim. tietokonevirusten, manipulaation 
tai laitteisto-/ohjelmistovian vuoksi) tai oikeudellisista syistä. 

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. 

Voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai 
siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai 
jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä 
vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle Suomen lainsäädännön, esimerkiksi 
kuluttajansuojalain, nojalla kuuluvia oikeuksia. 

Järjestäjän vastuu kilpailuun osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon 
arvoa tai määrää. Jos kilpailusääntöjen yksittäiset ehdot ovat tehottomia tai tulevat tehottomiksi, 
niin se ei vaikuta muiden kilpailusääntöjen pysyvyyteen. 

Sääntöjen muuttaminen 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa kilpailusääntöjä milloin tahansa ja ilman 
ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa.  

Sääntöjen sitovuus 

Kilpailusäännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailuun sovelletaan Suomen lakia. Osallistumalla 
kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. 

 

 

MAAILMAN SIIVOUSPÄIVÄN KUVAKILPAILUN TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjä 



Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö 
Niittymentie 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 osallistujan antamia kilpailun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja 
(nimi, osoite, sähköpostiosoite). Järjestäjä käsittelee osallistujan antamia henkilötietoja kilpailun 
toteuttamiseksi ja kilpailun voittajan tavoittamiseksi palkinnon luovuttamista varten. Kilpailuun 
osallistuminen on vapaaehtoista, henkilötietojen käsittelyperuste on henkilötietojen käsittelyyn 
osallistujan antama suostumus.  

Tietojen säilytysaika 

Kilpailuun 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. Järjestäjä ei käytä kilpailuun osallistujan henkilötietoja 

suoramarkkinointiin.  

Oikeutesi rekisteröitynä 

Milloin henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus milloin 
tahansa peruuttaa antamasi suostumus.  Peruminen on mahdollista lähettämällä sähköposti 
osoitteeseen kilpailut@lidl.fi ja ilmoittamalla sähköpostiosoitteen, jolla olet ilmoittautunut 
kilpailuun. 

Rekisteröitynä sinulla on lisäksi oikeus tarkistaa tallennetut itseäsi koskevat henkilötiedot sekä 

oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai oikaisua. 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 / Tietosuojavastaava 
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 valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. 

 

https://www.lidl.fi/oikeudelliset-tiedotteet/tietosuoja/tietosuojaselosteet#oikeutesi
mailto:tietosuoja@lidl.fi

