ARVONNAN SÄÄNNÖT
1. Arvonnan järjestäjä
Huittisten Säästöpankki Oy
Y-tunnus: 0132825-1
Käyntiosoite: Pohjoiskauppatori 1, 28100 PORI
(Jäljempänä “Järjestäjä”)
2. Kampanja-aika
26.5.–30.9.2018
3. Arvontaan osallistuminen ja osallistumisen edellytykset
Arvontaan osallistuvat Suomessa asuvat luonnolliset ja täysi-ikäiset henkilöt, jotka ovat varanneet
tapaamisajan Huittisten Säästöpankin konttoriin kampanja-aikana. Konttorit sijaitsevat Eurassa, Huittisissa,
Porissa, Säkylässä ja Sastamalassa. Tarkemmat yhteystiedot: www.saastopankki.fi/huittistensp.
Täyttämällä yhteydenottolomakkeen pankin tapahtumissa, henkilö antaa Huittisten Säästöpankille luvan
ottaa häneen puhelimitse yhteyttä. Yhteydenottolomake löytyy myös osoitteesta tahdoparempaa.fi
Tapaamisajan voi varata myös puhelimitse numerosta 010 841 5700 tai www.saastopankki.fi/huittistensp
Arvontaan eivät osallistu Järjestäjän kanssa samaan pankkiryhmään kuuluvien yritysten tai yhteisöjen
henkilökunta tai heidän perheensä.
Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy tämän arvonnan säännöt.
4. Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen
Arvonnan palkintona on yksi (1) viikonlopun lomapaketti Virkistyshotelli Yyteriin (Sipintie 1,
28840 PORI) neljälle hengelle. Pakettiin kuuluu yksi (1) sviitti kahdeksi (2) yöksi (perjantai–lauantai ja
lauantai–sunnuntai, sisältäen aamupalat neljälle hengelle sekä sisäänpääsyn kylpylään, arvo 590 €) ja lounaat
neljälle (4) henkilölle kahtena päivänä (lauantai ja sunnuntai, arvo 135,20 €). Palkinnon arvo on yhteensä
725,20 €.
Voittaja varaa itse ajan Virkistyshotelli Yyterin asiakaspalvelusta p. (02) 628 5300. Palkinto on käytettävä
31.8.2019 mennessä.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan/tuotteeseen. Matkat palkintokohteeseen
voittaja kustantaa itse. Omakustanteisia ovat myös muut Virkistyshotelli Yyterin tarjoamat palvelut.
Lisätietoja hotellin palveluista: yyterinkylpylahotelli.fi.
Arvonta suoritetaan 5.10.2018 Huittisten Säästöpankin konttorissa Porissa. Voittajalle ilmoitetaan
henkilökohtaisesti viikolla 41.
Huittisten Säästöpankki varaa oikeuden julkaista voittajan nimen omilla internet- ja Facebook-sivuillaan.
5. Arvonnan järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa arvonnoista mahdollisesti aiheutuvat arpajaisverot.
Järjestäjä ei vastaa palkintoon mahdollisesti liittyvistä matkanjärjestelyistä, kuten matkavakuutuksesta,
matkakuluista, sekä matkojen järjestämisestä, eikä Järjestäjä osallistu niihin miltään osin.
Arvontaan osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.
6. Tietojenkäsittely
Arvontaan osallistuvien henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille ainoastaan palkintojen toimittamista tai lunastamista
varten.
Arvonta suoritetaan 5.10.2018. Järjestäjä ei säilytä henkilötietoja arvonnan jälkeen, vaan kaikki annetut
henkilötiedot tuhotaan, kun voittajat on arvottu kilpailuun/arvontaan osallistuneista, heihin on saatu yhteys
ja palkinnot on toimitettu. Annetut henkilötiedot tuhotaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua arvonnan
suorittamisesta.

