Kilpailun säännöt
Kilpailun palkintoina on kesämatka neljälle hengelle Astrid Lindgrenin Maailmaan, Vimmerbyhyn
Ruotsiin.
Palkintoon sisältyy
 Viking Linen laivamatkat Turku – Tukholma - Turku kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle
(sis. hyttipaikat ja henkilöautopaikan)
 2 yön majoitus Ruotsissa aamiaisineen kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle
 2 päivän sisäänpääsy Astrid Lindgrenin Maailmaan Vimmerbyssä kahdelle aikuiselle ja
kahdelle lapselle
sekä ja tietysti upea Volvo matka-autoksi.
(Voittaja saa Volvon käyttöön viikoksi ja vastaa itse polttoainekuluista. Voittaja vastaa myös
kaikista muista kuin yllämainituista matkaan liittyvistä kuluista itse.)
Kilpailuaika on 1.4.-31.5.2016. Kilpailuun voi osallistua jättämällä yhteystietonsa Visitsweden.com –
nettisivuilla.
Palkinnon arvonta suoritetaan kaikkien vastaajien kesken 1.6.2016 ja voittajalle ilmoitetaan
henkilökohtaisesti. Palkinnon arvo on 1.715 euroa.
Palkintomatka on voimassa 1.6.-31.08.2016 varaustilanteen mukaan. Palkintoa ei voi luovuttaa
toiselle tai myydä eteenpäin eikä sitä vaihdeta rahaksi.
Arvonnan järjestää Volvo Car Finland Oy Ab, Taivaltie 1, 01610 Vantaa. Kilpailuun eivät voi osallistua
Volvo Car Finlandin, VisitSwedenin tai kampanjan suunnitelleiden ja toteuttaneiden yritysten
työntekijät.
Kilpailussa voi myös liittyä Volvo Car Finlandin ja VisitSwedenin uutiskirjeiden tilaajaksi. Tilanneiden
tiedot säilytetään näiden tahojen tilaajarekistereissä, jolloin sovelletaan sen rekisterin
rekisteriselostetta.
Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen REKISTERISELOSTE
Laatimisen päivämäärä: 22.3.2016
1. Rekisterinpitäjä: Volvo Car Finland Oy Ab, Taivaltie 1, 01610 Vantaa
2. Rekisteri-/tietojärjestelmä-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö: Petri Castrén,
petri.castren@volvocars.com ; 09-50445321
3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi: Volvo Car Finland – Kesäkilpailu 2016/perheetkilpailurekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus), tietojärjestelmän käyttötarkoitus:
arvontaan osallistuminen, uutiskirjeen tilaaminen.
Yhteydenotot asiakkaan haluamalla tavalla.
5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö. Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, suostumus suoramarkkinointiin, uutiskirjeiden tilaus.
Näiden lisäksi muut käyttäjän itsensä antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys: Rekisteröitävän itsensä antamana visitsweden.comsivustolla olevaan kilpailukaavakkeeseen.
7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle: Henkilörekisterissä olevat tiedot ovat Volvo Car Finland Oy Ab:n ja
VisitSwedenin saatavilla.
Ammatilliseen suoramarkkinointiin voidaan luovuttaa tietoja, ellei asianomainen ole sitä kieltänyt.
Henkilörekisterilain 19 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteristä saa luovuttaa tietoja
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai
markkinointitutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei
rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää
tällaisesta tietojen luovuttamisesta.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet:
A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto)
Kaikki rekisteriä varten kerätty ja siitä tulostettu aineisto säilytetään niin, että vain rekisteristä
vastaavien organisaatioiden henkilöllä on siihen pääsy.
Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.
B. Tietojärjestelmän aineisto
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

