
1. Arvonnan järjestäjä 
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO). Myöhemmin tässä tekstissä järjestäjä. 
 
2. Alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus 
Arvontaan voi osallistua 25.10.2022 – 8.11.2022 välisenä aikana. Osallistua voivat 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka 
ovat HEROn jäseniä. HEROn henkilökunta tai hallituksen jäsenet eivät voi osallistua palkinnon arvontaan.  

3. Arvontaan osallistuminen  

Arvontaan osallistutaan sähköisellä kyselyllä. Mikäli et pysty osallistumaan sähköisen linkin kautta, voit olla yhteydessä 
järjestökoordinaattori Marika Sipilään: marika.sipila@lukihero.fi tai puhelimitse ma-to 050 5276 977. Arvontaan voi 
osallistua vain kerran. Arvontaan osallistuminen on maksutonta. 
 
4. Palkinnot 
Kaikkien vastaajien kesken arvotaan yksi (1) 38 € arvoinen Finnkinon leffalippu-paketti 2 hengelle (sähköiset liput). Tieto 
voitosta kerrotaan voittajalle henkilökohtaisesti. 

 
5. Arvonnan suorittaminen ja ajankohta 
Arvonta suoritetaan järjestäjän toimesta 9.11.2022. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä 
arvontaan. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista osallistumisen yhteydessä. 
 
6. Palkintoihin liittyvät ehdot: 
a. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajan ilmoittamaan puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen. 
Tarkemmat ohjeet toimitetaan voittajille voitosta ilmoittamisen yhteydessä. Leffaliput toimitetaan sähköisesti voittajalle.  
b. Mikäli voittajaa ei arvonnan jälkeen tavoiteta kahden viikon kuluessa (24.11.2022 mennessä), on järjestäjällä oikeus 
arpoa uusi voittaja. 
c. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa muuhun tavaraan tai muuttaa rahaksi. 
d. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. 
e. Järjestäjä vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen 
toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 
 
7. Tulosten julkistaminen sekä julkisuus 
Palkinnon voittajan nimi voidaan julkaista internetissä osoitteessa www.lukihero.fi/lukukummi sekä järjestäjän 
hallinnoimissa sosiaalisen median kanavissa sekä uutiskirjeessä. Lupa nimen julkistamiseen sovitaan henkilökohtaisesti 
palkinnon voittajan kanssa. Vastanneiden nimi- ja yhteystietoja ei käytetä kilpailun ulkopuolisiin markkinointitarkoituksiin 
ilman vastaajan lupaa. 

 
8. Järjestäjän vastuu 
Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan rajoittuu arvonnassa mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen 
luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan 
osallistumisen yhteydessä taikka arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista 
kustannuksista järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta 
vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kyselyyn tai palkinnon lunastamisesta tai 
sen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä, 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 tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.. Facebook tai Instagram ei 
sponsoroi, suosittele tai hallinnoi tätä arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookiin/Instagramiin. 
Facebook/Instagram ei ole myöskään mitenkään vastuussa arvonnasta. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä 
eivätkä muista kyselyyn liittyvistä virheistä eikä virheistä aiheutuvista seuraamuksista. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa 
arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden 
sääntömuutoksiin. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai sääntöjen vastaiset osallistumiset 
kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on 
syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.  
 
9. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia 
Kaikki osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä. 
 
10. Rekisterinpitäjä 
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO), Mannerheimintie 44 A 5-6, 00260 Helsinki 
 
11. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Marika Sipilä, marika.sipila@lukihero.fi  
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12. Rekisterin nimi 
Jäsenkysely_palaute vuodesta 2022, toiveet vuodelle 2023 ja ehdotus Lukukummiksi 
 
13. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) järjestämää arvontaa varten. Näitä varten kerättäviä henkilötietoja mm. 
(nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään arvonnan toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen.  
 
14. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennetaan vastaukset, henkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite.   
 
15. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan, hänen osallistuessa arvontaan. 
 
16. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Henkilötietoja ei luovuteta palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien ulkopuolelle lukuun ottamatta 
tietojen luovutusta viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisissä tai ehkäisyssä. 
 
17. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain arvonnan toteuttamiseen sekä sivuston ylläpitoon osallistuvilla henkilöillä. 
Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin. 
 
18. Tietojen säilyttäminen 
Arvontarekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes arvonta on suoritettu ja voittaja on vastaanottanut 
arvontapalkinnon arvontojen sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot ja rekisteri tuhotaan.  
 
Järjestäjä: Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO)  

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Arvontasäännöt päivitetty: 25.10.2022  

  

 


