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STAEDTLER Nordicin Høffdingsvej 22, 2500 København Danmark             
(STAEDTLER Tanska) edustajan Suomalainen Kirjakauppa, „World Kids            
Colouring Day 2020“ kilpailun kilpailuehdot ja yksityisyydensuojakäytän-
nöt Suomessa.
Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät nämä ehdot:

Kelpoisuus osallistua: Kilpailuun voivat osallistua Suomessa asuvat 3–12-vuotiaat        
henkilöt. Osallistumiseen vaaditaan laillisen huoltajan suostumus. Osallistuminen on                   
ilmaista ja riippumatonta tuotteen ostamisesta. STAEDTLERin lailliset edustajat ja työntekijät 
eivät saa osallistua kilpailuun.

Kilpailuilmoituksen menettely osallistujille: Järjestäjä pidättää oikeuden keskeyttää 
tai lopettaa kilpailu ilman ennakkoilmoitusta ja ilmoittamatta syytä. Järjestäjä käyttää tätä 
oikeutta, jos kilpailun jatkoa ei voida taata teknisistä tai oikeudellisista syistä. STAEDTLER 
pidättää oikeuden muuttaa kilpailun prosessia, sisältöä ja päivämäärää.

Kilpailuaika / lähetyspäivä: Piirustuskilpailu alkaa 12. lokakuuta 2020. Viimeinen            
piirustusten palautuspäivä on 18. lokakuuta 2020 (viikko 42).

Voittajat: Kilpailun viimeisen palautuspäivän (18.10.) jälkeen tuomaristo valitsee                  
voittajat. Jokaisessa Suomalaisen Kirjakaupan myymälässä palkitaan yksi henkilö. Palkin-
tojen käteismaksu, siirto tai myynti ei ole mahdollista. Voittajille ilmoitetaan sähköpostitse, 
puhelimitse tai postitse ja pyydetään vahvistusta. Jos palkinnon hyväksymistä ei vahviste-
ta 14 päivän kuluessa, palkinto menetetään ilman korvaamista ja valitaan uusi voittaja. 
Voittaja noutaa palkinnon myymälästä. Voittajan vastuulla on palkinnon nouto myymälän 
aukioloaikana.

Huomautus Facebookista ja Instagramista: Osallistujat myöntävät, että kilpailua ei 
sponsoroi, tue tai järjestä Facebook, eikä se ole sidoksissa Facebookiin eikä Instagramiin 
millään tavalla. Osallistujat eivät saa vedota Facebookiin tai Instagramiin kohdistuviin vaa-
timuksiin. Kaikki kilpailua koskevat kyselyt ja viestit on osoitettava STAEDTLERille tai Suo-
malaiselle Kirjakaupalle, ei Facebookille tai Instagramille. STAEDTLERillä on oikeus hylätä 

osallistuja, joka on rikkonut sovellettavaa lakia tai rikkonut kilpailun ehtoja tai osallistujat, 
jotka ovat toimittaneet vääriä, harhaanjohtavia tai vilpillisiä tietoja keinona manipuloida 
tuloksia. STAEDTLERin ei tarvitse ilmoittaa hylkäämisen syytä.

ROikeudet: Osallistuja vahvistaa, että kuvan on suunnitellut osallistuja itse ja ettei sii-
nä ole kolmansien osapuolten oikeuksia. STAEDTLER ei ole velvollinen tarkistamaan ku-
via mahdollisten kolmansien osapuolien rikkomusten varalta. STAEDTLERillä on kuitenkin 
oikeus hylätä kuva, jos se on sen mielestä laiton tai loukkaa yhteistä ihmisarvoisuutta. 
Kuvia ei lähetetä takaisin osallistujille tarkistuksen jälkeen, ja STAEDTLER voi tuhota ne. 
STAEDTLERillä on oikeus käyttää piirustuskilpailun yhteydessä toimitettuja töitä kolmansien 
osapuolten omissa tai online- tai offline-medioissa, levittää niitä ja saattaa ne julkisesti 
saataville kolmansille muulla tavalla. Muokkaus on sallittua näihin tarkoituksiin. Kilpailun 
tapauksessa etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja voittajan ikä voidaan julkaista.

Tietosuojatiedot: Vastuuhenkilö on STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Moosäckerstraße 
3, 90427 Nürnberg. Tietosuojavastaavana toimii Norbert Rauch. STAEDTLER kerää ja kä-
yttää osallistujien henkilötietoja vain siltä osin kuin se on laillisesti sallittua. STAEDTLERin 
osallistumisrekisteröinnin kautta keräämät henkilötiedot kerätään, käsitellään ja niitä käy-
tetään vain kilpailun suunnitteluun, toteuttamiseen ja / tai käsittelyyn, ja ne poistetaan 
kilpailun päätyttyä. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Jokaisella osallistujalla on 
oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja tehdä niihin korjauksia, poistoja tai rajoituk-
sia. Osallistuja voi käyttää oikeuksiaan milloin tahansa postitse (STAEDTLER Mars GmbH & 
Co.KG, tietosuojavastaava, Moosäckerstraße 3, 90427 Nürnberg, Saksa) tai sähköpostilla 
(datenschutz@staedtler.com). Osallistujalla on myös oikeus ottaa yhteyttä tietosuojaval-
tuutettuun.

Löydät lisätietoja osoitteesta: www.staedtler.de

Kaikki kentät on täytettävä. 

Osallistumislomake: 

Allekirjoituksellani hyväksyn osallistumisen ja tietojen käsittelyn ehdot. Jos vain toinen vanhempi tai laillinen huoltaja allekirjoittaa, he vahvistavat olevansa valtuutettuja siihen. 

Allekirjoitus ja ehtojen hyväksyminen  

Vanhemman etu- ja sukunimi 

Katuosoite 

Postinumero 

Lapsen etu- ja sukunimi 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Ehdot

Piirustuskilpailun osallistumislomake 
Osallistumisen edellytys on, että vanhempi tai huoltaja täyttää osallistumis-
lomakkeen. Vie täytetty lomake ja valmis piirustus lähimpään Suomalaiseen 

Kirjakauppaan, ja olet mukana arvonnassa! Kilpailuaikaa on 18.10.2020 
saakka. Lisätietoja saat lähimmästä myymälästäsi. Kilpailu on toteutettu 

yhteistyössä Staedtler Nordicin ja Suomalaisen Kirjakaupan kanssa, ja kaikki 
lahjoitukset ohjataan suoraan Plan Internationille. 


