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Säännöt 
 

1.  Arvonnan järjestäjä 
Verkkosivujen kävijäkyselyn arvonnan järjestää Kouvolan kaupungin viestintäpalvelut (tekstissä myöhemmin 

arvonnan järjestäjä). 

 

2. Osallistumisaika 

Verkkosivujen kävijäkyselyn 2019 arvontaan voi osallistua välillä 24.1. – 6.2.2019 vastaamalla beta.kouvola.fi -

osoitteessa julkaistuun verkkokyselyyn.  

 

3. Arvonnan voittajat: 

Kaikkien verkkosivujen kävijäkyselyn kautta aikavälillä 24.1. – 6.2.2019 yhteystietonsa antaneiden kesken 

arvotaan Kouvola-tuotekassi 8.2.2019. Arvonnan voittaja julkaistaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla, mikäli 

voittaja antaa tähän luvan (kysytään erikseen). Kyselyyn vastanneiden kesken arvotusta palkinnosta ilmoitetaan 

voittajalle henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta tai saada voittajalta vastausta kahden viikon kuluessa 

ilmoituksesta, arvotaan palkinto uudelleen osallistujien kesken. 

 

4. Arvonnan palkinto 

Arvontapalkintona on Kouvola-tuotekassi, joka sisältää Kouvola-tuotteita. Arvonnan voittajan on noudettava itse 

palkinto Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteestä, jos hän asuu Kouvolan alueella. Mikäli voittaja asuu 

muualla kuin Kouvolan alueella, palkinto postitetaan. Palkintoa ei postiteta Suomen ulkopuolelle! 

 

5. Arvontaan osallistuminen 

Arvontaan voi osallistua kuka tahansa luonnollinen henkilö, arvonta on kaikille avoin. Osallistut arvontaan, kun 

vastaat ajalla 24.1. – 6.2.2019 beta.kouvola.fi -osoitteessa julkaistuun verkkokyselyyn ja annat yhteystietosi.  

 

Arvonnan voittajakuvat tarkastetaan. Arvonnan järjestäjällä on oikeus poistaa sopimattomat kuvat arvonnasta 

(ks. arvontakuvan ehdot) ja sulkea sopimattoman kuvan lähettäjä pois arvonnasta ilman erillistä ilmoitusta. 

 

11. Arvonnan järjestäjän vastuut ja oikeudet 

Arvonnan järjestäjä ei vastaa arvontaan osallistumisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvista 

tietoliikennehäiriöistä tai tietoteknisistä ongelmista, jotka estävät arvontaan osallistumisen. Arvonnan voittaja 

vastaa itse palkinnon lunastamisesta ja siihen tai palkinnon käyttöön liittyvistä kustannuksista (Kouvolan 

kaupunki maksaa postimaksun, jos voittaja asuu muualla Suomessa kuin Kouvolan alueella). 

 

Mikäli arvottu voittaja ei vastaa voittajalle lähetettyyn palkintoviestiin kahden viikon kuluessa, arvonnan järjestäjä 

pidättää itsellään oikeuden peruuttaa palkinto ja arpoa toinen voittaja. 

 

12. Tietosuojaselosteote 23.1.2019 

Rekisteri: Sähköisen kyselyrekisterin tietosuojaseloste  

Rekisterinpitäjä: Kouvolan kaupunki  

Sähköposti: tea.salonsaari(at)kouvola.fi 

www-osoite: www.kouvola.fi 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi
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Rekisterin tietosisältö: sähköpostiosoite sekä kyselyyn osallistuneen mahdollisesti antamat muut asiakkaan 

suostumuksella kerätyt tiedot. 

Tietolähteet: ajalla 24.1. – 6.2.2019 beta.kouvola.fi -osoitteessa julkaistuun verkkokysely, jonka kautta käyttäjät 

voivat lähettää osallistumistietonsa. 

Rekisterin tarkoitus: Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: 

 osallistujamäärien arviointi 

 arvontapalkinnon toimitus 

 arvonnan voitosta tiedottaminen, 

 mahdollisesti puutteellisten lähetystietojen tarkastaminen. 

Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. 

Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille tahoille. 

Arvonnan kautta mahdollisesti saatavia arvonnan voittajan yhteystietojatietoja ei luovuteta eteenpäin muille 

tahoille ja ne poistetaan, kun arvonta ja palkinnot ovat toimitetut. 
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