OP Alastaron edustajiston vaalit -arvonnan säännöt
1 Arvonnan järjestäjä
1.1 Arvonnan järjestäjä on Alastaron Osuuspankki (myöhemmin Järjestäjä)
1.2 Pääasiallisena järjestäjänä toimii:
Alastaron Osuuspankki, Y-tunnus: 0132032-1, osoite: Loimijoentie 78, 32440 Alastaro
1.3 Arvonnan suorittaminen. Arvonnan suorittaa Alastaron Osuuspankin toimeksiannosta Edita Prima Oy (jäljempänä ”Edita”), Ytunnus: 0912752-6
2 Osallistumisaika ja osallistumisoikeus
2.1 Osallistumisaika on edustajiston vaalien äänestysaika 2.- 16.11.2020. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia
ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa. Järjestäjä pidättää oikeuden
pidentää arvonta-aikaa tai keskeyttää arvonnan harkintansa mukaan.
2.2 Arvontaan voivat osallistua Alastaron Osuuspankin henkilöasiakkaat, jotka ovat äänioikeutettuja omistaja-asiakkaita
(myöhemmin Osallistuja). Yhteisöasiakkaiden äänet eivät osallistu arvontaan.
2.3 Osallistumisoikeutta ei ole OP Ryhmään kuuluvien yritysten työntekijöillä eikä arvonnan suorittavan yrityksen sellaisilla
työntekijöillä, jotka osallistuvat työnsä puolesta arvonnan järjestelyihin.
3 Arvontaan osallistuminen
3.1 Arvontaan osallistuu äänestämällä postitse tai sähköisesti Alastaron Osuuspankin edustajiston vaaleissa 2.-16.11.2020.
Sähköinen äänestys alkaa 2.11. kello 00.01 ja päättyy 16.11.2020 kello 16.00.
3.2 Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista, eikä yhteydenottopyynnön jättämistä.
3.3 Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan lakia, hyvää tapaa, sekä näitä kilpailusääntöjä.
4 Henkilötietojen käyttö
4.1 Henkilötietoja käytetään arvonnan suorittamiseen ja voittajien tavoittamiseen.
4.2 Henkilötietojesi käsittelystä lisätietoa edustajiston vaalien tietosuojaselosteesta.
5 Arvonnan palkinnot, voiton määräytyminen ja palkintojen toimittaminen
5.1 Arvonnan palkintona kaikkien äänestäneiden kesken iPad-tablettitietokone. Palkinnon arvo on noin 600 euroa.
5.2 Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti puhelimitse.
5.3 Järjestäjä arpoo voittajan 20.11.2020.
5.4. Palkinto luovutetaan voittajan kanssa sovittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään 3 kk arvonnan suorittamisen jälkeen.
5.4 Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinnosta voi myös kieltäytyä.
5.5 Palkinnon voi halutessaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
5.6 Järjestäjä vastaa palkinnon vastaanottamiseen liittyvästä arpajaisverosta.
6 Sääntöjen hyväksyminen, voittajien tietojen käyttäminen ja järjestäjän vastuu
6.1 Osallistumalla arvontaan Osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden ilmoittaa kilpailun voittajan nimen pankin verkkosivulla,
lehti-ilmoituksessa ja konttorissa ilman eri suostumusta tai korvausta.
6.2 Osallistumalla arvontaan Osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.
6.3 Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun
tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle
kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon
määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista
kustannuksista.

