Säännöt
#taloyhtiötykkääjä -kampanja
Järjestäjä
Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry
Hallituskatu 11 C, 33200 Tampere
Osallistumisoikeus
Kampanjaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Henkilöiden ei
tarvitse olla Kiinteistöliitto Pirkanmaan jäseniä. Lähetyksiä tehdään vain Suomen valtion sisällä.
Kampanja-aika
#taloyhtiötykkääjä-kampanja alkaa maanantaina 1.2.2021 ja jatkuu niin kauan kuin tuotteita riittää.
Kampanjatuotetta on varattu 100 kappaleen erä.
Osallistuminen
#taloyhtiötykkääjä-kampanjassa henkilö saa lähettää ehdottamalleen hyvälle tekijälle (esimerkiksi
taloyhtiön puheenjohtaja, hallituksen jäsen, talonmies, isännöitsijä tai muu vastaava) veloituksetta
kylmälaukun. Kampanjasivulla voi ilmoittaa, kenelle tuotteen haluaisi lähettää. Lähetyksen mukana
vastaanottaja saa kortin, jossa on lyhyet terveiset lähettäjältä. Henkilö voi ilmoittaa myös itse itsensä.
Kampanjatuotteet ja niistä ilmoittaminen
#taloyhtiötykkääjä -kampanjaan on varattu yhteensä 100 kpl #taloyhtiötykkääjä-kylmälaukkuja. Järjestäjä
pidättää oikeuden lähettää kylmalaukkuja 1 per henkilö tai niin kauan, kun tuotteita on jäljellä. Tuotetta ei
voi muuttaa rahaksi eikä tuotetta voi myöhemmin vaihtaa. Kampanjatuote lähetetään kirjelähetyksenä
ilmoitettuun osoitteeseen. Lähetykset tehdään kerran viikossa, joten lähetyksen toimitusaika voi kestää
1–2 viikkoa.
Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä tallentaa osallistujien henkilötiedot. Osallistujien henkilötietoja käsitellään kampanjan
toteuttamiseksi ja tuotteiden luovuttamiseksi ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Järjestäjä ei luovuta
osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin. Osallistujien
henkilötiedot hävitetään asianmukaisesti 6 kuukauden sisällä lähetyksestä.
Lisätietoja henkilötietojen käytöstä löytyy järjestäjän rekisteriselosteesta.
Järjestäjän vastuu
Kampanjaan osallistuvat vapauttavat järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään
aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kampanjan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi
missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen tuotteiden arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa
tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa tai tuotteen
vastaanottamisessa. Kampanjan järjestäjä ei vastaa postin hävittämistä lähetyksistä. Järjestäjä ei vastaa
tuotteen mahdollisesta sopimattomasta kunnosta, tuotetta ei ole mahdollista vaihtaa. Järjestäjä ei vastaa
myöskään tuotteen mahdollisesti aiheuttamista henkilö-, esine- tai muista vahingoista.
Järjestäjällä on oikeus sulkea kampanjan ulkopuolelle henkilö, joka rikkoo kampanjan sääntöjä tai käyttää
muuten epärehellisiä keinoja. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa

yhteystietojen oikeellisuudesta. Järjestäjä ei ole velvollinen lähettämään uutta tuotetta, vaikka tuote
häviäisi, vahingoittuisi tai olisi joltain osin viallinen.
Muut ehdot
Järjestäjällä on oikeus julkaista kampanjan myötä tietoonsa tulleita tarinoita ilman nimiä tai viittauksia
taloyhtiöön tai paikkakuntaan.
Osallistumalla kampanjaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla
tekemiä päätöksiä. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta,
järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä
ilmoitusta kampanjaan, sen sääntöihin, tuotteisiin, ajankohtaan tai muihin kampanjan toteuttamiseen
vaikuttaviin seikkoihin.
Kampanjaan liittyvät kysymykset: pirkanmaa@kiinteistoliitto.fi

