
WEBROPOL KYSELY -KAMPANJAN SÄÄNNÖT 
Näitä sääntöjä sovelletaan Webropolin kysely -kampanjaan, joka toteutetaan Webropolin verkkosivustolla.  
Osallistumalla arvontaan, vastaaja hyväksyy nämä säännöt.  

1.Kampanjan järjestäjä
Kampanjan järjestäjä on Webropol Oy, Huovitie 4, 00400 Helsinki, Suomi.

2.Kampanjan kesto
Kampanja alkaa torstaina 22.11.2020 klo 12.00 ja päättyy perjantaina 11.12.2020 klo 12.

3.Kuka voi osallistua
Osallistuja voi olla kuka tahansa www.webropol.fi verkkosivustolla vieraileva. Webropolin työntekijät, 
tytäryhtiöt sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kampanjaan. Webropol pidättää oikeuden 
todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuus.

4.Osallistuminen
Osallistuminen tapahtuu siten, että verkkosivustokävijä klikkaa bannerissa olevasta painikkeesta Webropol 
3.0 -työkalulla tehtyyn kyselyyn ja vastaa vähintään vaadittaviin kohtiin.
Mikäli vastaaja haluaa osallistua äänikirja -arvontaan, hän täyttää sähköpostiosoitteensa sille varattuun 
kenttään ja hyväksyy tietosuojaehdot.

5.Arvonnan toteuttaminen ja palkinnot
Webropol arpoo kampanjan päätyttyä yhteensä viisi (5) kappaletta Storytelin äänikirja -lahjakorttia.

Lahjakortti on voimassa 30 vuorokautta aktivoinnista, jolloin voit kuunnella ja lukea Storytelin valikoiman 
kirjoja rajattomasti. Lahjakortti koskee Unlimited-tilausta ja sitä ei ole mahdollista yhdistää Family-
tilauksiin. Lahjakortti-tilaus ei uusiudu automaattisesti normaalihintaiseksi tilaukseksi. Mikäli haluat jatkaa 
tilausta, voit tehdä uuden tilauksen osoitteessa www.storytel.com.  Lahjakortin aktivoinnin yhteydessä 
tulee rekisteröidä käyttäjätili sekä hyväksyä Storytelin käyttöehdot.   

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse 5 päivän sisällä, kun arvonta on suoritettu.  
Jos voittaja ei voi tai ei halua ottaa palkintoa vastaan, tai mikäli sähköpostiosoite on väärä eikä osallistujaan 
saada yhteyttä, palkinto menetetään ja uudelleenarvonta järjestetään välittömästi ja uudelle voittajalle 
ilmoitetaan samana päivänä, kun uudelleenarvonta on suoritettu.  

Kaikki palkintoverot, jos sellaisia on, ovat kampanjan järjestäjän vastuulla. Palkintoa ei voi vaihtaa tai siirtää. 
Palkintoa ei voi vaihtaa käteiseksi. Webropol vastaa palkintojen mahdollisista toimituskuluista.  

6.Henkilötietojen käsittely ja julkisuus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan arvonnan voittajien kontaktoimiseen sekä palkintojen
toimittamista varten. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ja tiedot poistetaan Webropolin
tietokannasta kun kampanja on päättynyt. Henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Voittajat kuitenkin antavat suostumuksensa siihen, että heihin ollaan puhelimitse ja/tai sähköpostitse
yhteydessä arvonnan voiton osuessa kohdalle.

http://www.webropol.fi/


7.Vastuut
Webropol ei ole vastuussa mistään välittömistä tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista tai
menetyksistä, joita Webropol ei ole voinut huomioida etukäteen. Webropol ei vastaa mistään menetyksistä
jotka johtuvat virheellisistä tai virheellisesti tai vajavaisin tiedoin jätetyistä sähköpostiosoitteista.
Osallistumalla arvontaan, kyselyyn vastaaja vakuuttaa, että kaikki osallistumisen yhteydessä annetut tiedot
ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Osallistujan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että osallistujan
antamat tiedot ovat täsmällisiä. Webropol ei vastaa mistään näihin tietoihin tulleista muutoksista, joista ei
ole ilmoitettu kirjallisesti Webropoliin näissä kampanjan säännöissä mainitun aikarajan puitteissa. Voittajat
vapauttavat lain sallimissa rajoissa Webropolin vastuusta vahinkoihin liittyen, jotka johtuvat kampanjaan
osallistumisesta tai palkintojen vastaanottamisesta tai käyttämisestä.


