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Säännöt 
 

1.  Arvonnan järjestäjä 
Monipalvelupisteet Anjalankoskelle -kyselyn arvonnan järjestävät Kouvolan kaupungin strategia ja kehittäminen 

sekä Anjalankosken aluetoimikunta (tekstissä myöhemmin arvonnan järjestäjä). 

 

2. Osallistumisaika 

Monipalvelupisteet Anjalankoskelle -kyselyn arvontaan voi osallistua välillä 18.6.2018- 7.8.2019 vastaamalla 

kyselyyn ja jättämällä yhteystiedot kyselyn päätteeksi. Kysely löytyy sivulta 

https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/aluetoimikunnat/  

 

3. Arvonnan voittajat: 

Kaikkien, jotka ovat välillä 18.6.2018- 7.8.2019 täyttäneet ja palauttaneet joko sähköisen lomakkeen tai 

kirjastossa saatavilla olevan paperilomakkeen ja ilmoittaneet yhteystietonsa, kesken arvotaan viisi Kouvola-

tuotekassia elokuussa 2019. Arvonnan voittajat julkaistaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla. 

Ilmoittautuneiden kesken arvotusta palkinnosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei 

tavoiteta tai saada voittajalta vastausta kahden viikon kuluessa ilmoituksesta, arvotaan palkinto uudelleen. 

 

4. Arvonnan palkinto 

Arvontapalkintona on yhteensä viisi Kouvola-tuotekassia. Arvonnan voittajan on noudettava itse palkinto 

Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteestä. 

 

5. Arvontaan osallistuminen 

Arvontaan voi osallistua kuka tahansa luonnollinen henkilö, joka asuu Kouvolassa ja vastaa Monipalvelupisteet 

Anjalankoskelle -kyselyyn. Arvontaan voi osallistua vain yhdellä vastauksella kyselyyn.  

 

Osallistut arvontaan, kun 

 

A. Vastaat Monipalvelupisteet Anjalankoskelle -kyselyyn sähköisen lomakkeen kautta ja jätät yhteystietosi 

B. Vastaat Monipalvelupisteet Anjalankoskelle -kyselyyn paperisen lomakkeen kautta ja jätät yhteystietosi 

ja palautat vastauksesi joko Myllykosken tai Inkeroisten kirjaston henkilökunnalle 

 

6. 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. 

 

7. Rekisteriote 4.4.2019 

Rekisterin nimi: Sähköisen kyselyrekisterin tietosuojaseloste 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi
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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  

• muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot  

Tietolähteet: Kouvolan kaupungin www-sivuilla (https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-

vaikuta/aluetoimikunnat/) oleva kyselylomake, 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. 
 

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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