
Kesäbingoarvonnan säännöt 

 

1. Järjestäjä 

Turun kaupunki, liikuntapalvelut (Jäljempänä “järjestäjä”) 

Blomberginaukio 4 

20720 Turku 

 

2. Osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneet. 

 

3. Osallistumisaika 

Osallistumisaika on 22.5.–31.8.2020. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja 

osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista 

esteistä arvontaan osallistumiseen. Palkinnot arvotaan 11.9.2020. 

 

4. Arvontaan osallistuminen 

Merkitse kesän aikana suorittamistasi tehtävistä rasteja bingokuponkiin ja tavoittele 

bingosta tuttuun tapaan viiden rastin suoraa joko vaakaan, pystyyn tai vinoon. 

Ruudukon linkeistä saa vinkkejä tekemiseen. Kun saat suoran tai koko 

bingokupongin täyteen, voit osallistua palkintojen arvontaan. Arvontaan 

osallistuaksesi lähetä bingosuorasi ja yhteystietosi osoitteeseen: Turku kaupunki 

Liikuntapalvelukeskus / Kesäbingo, Blomberginaukio 4, 20720 Turku.  

Voit myös osallistua Instagramin kautta ottamalla kuvan bingosuorastasi ja jakamalla 

sen hastageilla: #turkukesäbingo ja #turkuliikkeelle. 

 

Arvontaan voi osallistua vain kerran. Arvontaan osallistuminen edellyttää 

arvontaehtojen noudattamista, muutoin järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. 

Arvontaan osallistuminen oikeuttaa Järjestäjän julkaisemaan voittajien nimien 

Järjestäjän verkkosivustolla ja somekanavissa syksyllä 2020. 

 

5. Palkinnot ja niiden arvonta 

Osallistujien kesken arvotaan 2 kpl vapaavalintaisia liikuntarannekkeita (arvo max 60 

€ / ranneke) ja 1 viiden lipun paketti (arvo 40 €) Turun kaupungin liikuntalaitoksiin. 

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 



Mikäli voittaja ei vastaa viikon kuluessa ilmoituksesta, järjestäjä suorittaa uuden 

arvonnan osallistuneiden kesken. Mikäli uusikaan voittaja ei vastaa ilmoitukseen 

viikon kuluessa, uutta arvontaa ei enää suoriteta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 

Järjestäjästä riippumattomista syistä viikon kuluessa yhteydenottopäivästä 

laskettuna, palkinto menettää arvonsa eikä sitä voi enää vastaanottaa. Osallistuja on 

vastuussa luovuttamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

 

6. Palkintoihin liittyvät rajoitteet ja voittajien vastuu 

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Mikäli 

järjestäjä pyytää, voittajan on todistettava henkilöllisyytensä. Järjestäjä ei kata 

kustannuksia, jotka kertyvät palkinnon lunastamisessa liikuntapaikalle 

matkustamisesta. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi. Voittajalla on 

oikeus kieltäytyä palkinnon vastaanottamisesta. 

 

7. Järjestäjän vastuu 

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee 

vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta 

tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. 

 

Vapautukset vastuusta eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida 

poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun 

pakottavan lainsäädännön nojalla. 

 

8. Arpajaisvero / Vaihto 

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa 

säännöissä ilmoitetusta palkinnosta. Voittajat vastaavat kaikista muista voiton 

hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. 

 

9. Julkisuus 

Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen sivustolla www.turku.fi/liikunta, 

Instagramissa ja Facebookissa Turku Liikkeelle -sivustolla. 

 

 

http://www.turku.fi/liikunta


10. Sääntöjen soveltaminen ja sääntömuutokset 

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan 

osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän 

päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjällä on 

oikeus tehdä sääntömuutoksia, ja niistä ilmoitetaan kilpailusivustolla. Arvontaan 

liittyvien epäselvyyksien ratkaiseminen on järjestäjän vastuulla. 

 

11. Henkilötiedot 

Osallistujan luovuttamia henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön 

edellyttämällä tavalla. Arvontaan liittyvä rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyy tältä 

samalta sivulta. 

  



Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 

Tämä on Turun kaupungin, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.5.2020. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Turun kaupunki, liikuntapalvelut 

Blomberginaukio 4 

20720 Turku 

 

2. Rekisteristä vastaava taho 

Turun kaupunki, liikuntapalvelut 

Blomberginaukio 4 

20720 Turku 

 

3. Rekisterin nimi 

Kesäbingoon osallistuneet 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen 

käsittelylle on henkilön suostumus. Keräämme tietoja, jotta voimme suorittaa 

arvonnan ja olla yhteydessä arvonnan voittajiin. Tietoja ei käytetä muuhun 

markkinointiin tai luovuteta muille tahoille. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

Henkilön nimi 

Henkilön sähköpostiosoite 

Puhelinnumero 

 

6. Rekisterin säilyttäminen 

 



Arvontaan osallistuvien tietoja säilytetään väliaikaisesti arvonnan toteuttamiseksi 

sekä palkinnon luovuttamiseksi. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä 

suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Palkitun 

voittajan tietoja säilytämme arvontaverolainsäädännön mukaisesti kuluvan vuoden ja 

sitä seuraavien viiden vuoden ajan. Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja 

säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta postitse tai Instagramin kautta 

rekisterin ylläpitäjälle lähetetyistä tiedoista. 

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä 

osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 

käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-

palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan 

asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä 

palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä 

tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden 

työnkuvaan se kuuluu. 

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 

tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 

täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia 

niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä 

voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 



 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 

poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on 

muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen 

käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle 

sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


