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Siisti SitiArvontasäännöt
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Säännöt
1. Arvonnan järjestäjä
Siisti Siti -arvonnan järjestävät Kouvolan kaupungin viestintä- sekä ympäristöpalvelut (tekstissä myöhemmin
arvonnan järjestäjä).
2. Osallistumisaika
Vuoden 2019–2020 Siisti Siti -arvontaan voi osallistua välillä 1.6.2019- 31.5.2020 joko ilmoittautumalla
tapahtumaan sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta, mikä löytyy sivulta www.kouvola.fi/siistisiti tai
jakamalla Siisti Siti -Facebook –sivulla tai Instagramissa kuvan omasta Siisti Sitistään. Instagramissa
osallistuminen vaatii, että kuvaan liitetään hashtag #siistisiti ja julkaisijan profiili on julkinen.
3. Arvonnan voittajat:
Kaikkien sähköisen lomakkeen kautta välillä 1.6.2019.–31.5.2020 ilmoittautuneiden kesken arvotaan Kouvolatuotekassi kesäkuun 2020 alussa. Kaikkien ajalla 1.6.2019.–31.5.2020 Siisti Siti –Facebook-sivulla kuvan
julkaisseiden sekä Instagramissa kuvan #siistisiti-hashtagilla julkaisseiden kesken arvotaan kolme Kouvolatuotekassia. Arvonnan voittajat julkaistaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla. Ilmoittautuneiden kesken
arvotusta palkinnosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti ja kuvan jakaneiden kesken arvotuista voitoista
ilmoitetaan Instagramin tai Facebookin kautta yksityisviestillä ja pyydetään ottamaan yhteyttä arvonnan
järjestäjään. Mikäli voittajaa ei tavoiteta tai saada voittajalta vastausta kahden viikon kuluessa ilmoituksesta,
arvotaan palkinto uudelleen.
4. Arvonnan palkinto
Arvontapalkintona on yhteensä neljä Kouvola-tuotekassia. Arvonnan voittajan on noudettava itse palk into
Kouvolan k aupungintalon yhteispalvelupisteestä.
5. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan voi osallistua kuka tahansa luonnollinen henkilö, joka siistii ympäristöä Kouvolassa. Arvontaan
osallistuvan kuvan tulee olla osallistujan itse ottama ja arvontaan voi osallistua useammalla kuvalla aikavälillä
välillä 1.6.2019.–31.5.2020.
Osallistut arvontaan, kun
A. Ilmoitat itsesi tai yhteisösi Siisti Siti -tapahtumaan sähköisen lomakkeen kautta ja jätät yhteystietosi
B. Jaat kuvan omasta Siististä sitistäsi Siisti Siti -Facebook-sivulla
C. Jaat kuvan omasta Siististä sitistäsi Instagramissa hashtagilla #siistisiti. Huom! Instagram-profiilisi tulee
olla julk inen, jotta arvonnan järjestäjä voi nähdä k uvasi!
Arvonnan voittajakuvat tarkastetaan. Arvonnan järjestäjällä on oikeus poistaa sopimattomat kuvat arvonnasta
(ks. arvontakuvan ehdot) ja sulkea sopimattoman kuvan lähettäjä pois arvonnasta ilman erillistä ilmoitusta.
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6. Arvontaan osallistuvat kuvat
Arvontaan voi osallistua kuvilla, joissa kuvataan Siisti Siti teemaa nykyisen Kouvolan alueella. Arvontaan
osallistuvien kuvien määrää ei ole rajattu. Huomaa, että kuvan Instagramissa tai Facebookissa jakaneella tulee
olla julkaisuoikeus kuvaan, tämä on erityisen tärkeää, jos kuvassa näkyy henkilöitä. Hashtagilla #siistisiti
merkittyjä Instagram-kuvia mahdollisesti nostetaan näkyville myös Kouvolan kaupungin verkkosivuille, ja
repostauksena Kouvolan kaupungin Instagram-tilille.
7. Arvontaan osallistuvan kuvan ehdot
Siisti Siti -arvontaan osallistuvien kuvien tulee täyttää seuraavat ehdot:
•

Valokuva on arvontaan osallistujan itse ottama ja kuvaaja omistaa kuvaan täydet käyttö- ja
julkaisuoikeudet.

•

Arvontaan osallistuvaa kuvaa ei ole aiemmin julkaistu kaupallisessa tarkoituksessa. Henkilökohtaisessa
käytössä julkaiseminen ei ole este osallistumiselle, kuva voi olla julkaistu omissa sosiaalisen median
profiileissa.

•

Arvontakuvaa ei saa manipuloida, yhdistää toiseen kuvaan tai poistaa siitä elementtejä tai lisätä niitä.
Kuvaa saa rajata, tehdä kontrasti- tai filtterisäätöjä ja tarkentaa.

•

Jos kuvassa esiintyy ihmisiä, on kuvaajalla oltava kuvan henkilöiden lupa kuvan julkaisemiseen
Kouvolan kaupungin viestintävälineissä rajoituksetta. Mikäli kuvassasi on alaikäinen henkilö, on
alaikäisen huoltajalta oltava lupa kuvan julkaisuun.
Journalistiliiton www-sivujen muk aan: ” Julk isella paik alla k uvaaminen on yleensä sallittua. Vaik k a
valok uvaajalla onk in k iistatta tek ijänoik eus/lähioik eus julk isella paik alla otettuihin valok uviinsa, k uvan
k ohteilla voi olla yk sityisyyden suojaa k osk evan lainsäädännön nojalla oik eus rajoittaa k uvien
julk aisemista.
Henk ilöä esittävää valok uvaa ei saa julk aista henk ilön k unniaa tai yk sityisyyttä louk k aavalla tavalla.
Julk isellak in paik alla otettujen k uvien julk aisemisessa on otettava huomioon k uvatun henk ilön
yk sityisyyden suoja. Kaik k i mitä tapahtuu julk isella paik alla, ei välttämättä ole julk ista.
Henk ilön k uvaa ei saa k äyttää mainostark oituk sessa ilman henk ilön suostumusta”.
Lähde: http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/tek ijanoik eudet/journalistien_erityisk ysymyk sia/

•

Arvontakuvat eivät saa sisältää sopimatonta sisältöä. Julkiseen esitykseen sopimattomaksi luokitellaan
säädytön, moraaliton, henkilöä tai ihmisryhmää loukkaava tai muuten sopimaton sisältö. Arvontakuvien
sisältö ei saa loukata yksityishenkilön, yrityksen tai jonkun muun osapuolen oikeuksia, yksityisyyttä tai
kunniaa.

•

Arvontakuvilla ei tule markkinoida tuotetta, brändiä tai yritystä.

8. Arvontakuvien käyttöoikeus
Arvonnan järjestäjä saa nostaa Instagram- tai Facebook-syötteenä Kouvola.fi-sivuille arvontakuvia sekä
repostata kuvia Kouvolan kaupungin Instagram-tilien kautta.
Arvonnan järjestäjä saa julkaista kuvia arvonnasta kertoessaan Kouvolan kaupungin verkko- ja sosiaalisen
median sivuilla sekä muissa markkinointikanavissa. Myös medialla on oikeus julkaista kuvia arvonnasta
kertovien artikkeleiden yhteydessä. Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista arvontaan osallistuvia kuvia
arvonnan tuloksista kerrottaessa ilman erillistä korvausta kaikissa Kouvolan kaupungin markkinointikanavissa.
9. Arvontakuvien käyttöoikeuksien lunastaminen
Arvonnan järjestäjällä on oikeus neuvotella kuvaajan kanssa haluamiensa arvontaan osallistuvien kuvien
käytöstä muussa viestinnässä, kuin edellä mainitussa tarkoituksessa. Kouvolan kaupungilla on oikeus lunastaa
käyttöönsä viestintään ja markkinointiin soveltuvia arvontaan osallistuvia kuvia, joiden kuvaoriginaali on tallessa.
Korvauksesta painokelpoisen kuvan rajattomista käyttöoikeuksista neuvotellaan erikseen. Käyttöoikeuksien
lunastaminen ei rajaa kuvaajan käyttö- tai myyntioikeuksia kuvansa suhteen ellei siitä erikseen sovita.

Kouvolan kaupunki

PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola

Puhelin 020 615 11
Faksi 020 615 3054

www.kouvola.fi
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Y-tunnus 0161075-9

3 (3)

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.
Mikäli arvottu voittaja ei vastaa voittajalle lähetettyyn palkintoviestiin kahden viikon kuluessa, arvonnan järjestäjä
pidättää itsellään oikeuden peruuttaa palkinto ja arpoa toinen voittaja.
12. Rekisteriote 29.5.2019
Rekisterin nimi: Sähköisen kyselyrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä: Kouvolan kaupunki
Sähköposti: viestinta@kouvola.fi
www-osoite: www.kouvola.fi
Rekisterin tietosisältö:
Asiakashenkilöstä kyselyiden ylläpitäjien käytettävissä ovat seuraavat tiedot:
• nimi
• mahdollisesti sidokset yrityksiin yhdistyksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
• toimipaikka
• yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, katuosoite)
• mahdollisesti muita kyselyn liittyviä taustatietoja, kuten sukupuoli, ikä, asuinalue, työllisyys- ja
perhetilanne
• asiakkaan luovuttamat dokumentit
Yrityksistä tai yhteisöistä ylläpitäjien käytettävissä ovat seuraavat tiedot:
• nimi
• toimipaikka
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
Tietolähteet: Kouvolan kaupungin www-sivuilla (www.kouvola.fi/siistisiti) oleva ilmoittautumislomake, jonka
kautta käyttäjät voivat lähettää osallistumistietonsa.
Rekisterin tarkoitus:
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
• ylläpitoa koskevien viestien välittäminen
• asiakassuhteiden hoito
• tilasto- ja markkinatutkimusten suorittaminen
• kyselyjen yhteydessä mahdollisesti järjestettävää arvontaa varten (arvontaan osallistuminen on
vapaa-ehtoista)
• palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen sekä
• kaupungin viestintään ja palveluiden markkinointiin, mikäli kyselyn vastaaja on antanut siihen luvan.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a- ja b-kohtien mukaisena henkilötietojen käytön
perusteena on rekisteröidyn antama suostumus sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen
sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 2 (5) Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän oman
toiminnan suunnittelu-, kehittämis- ja tilastointitarpeisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun
päätöksentekoon tai profilointiin.

TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: Tiedot eivät ole julkisia.
Siisti Siti -Instagram ja -Facebook -arvonnasta ei muodostu henkilörekisteriä. 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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