”Valmistaudu talveen Actimelilla ja voita!” -kilpailun säännöt
Näiden sääntöjen tarkoituksena on määrittää kuluttajille suunnatun ”Valmistaudu talveen Actimelilla
ja voita” -kilpailun (viitataan jäljempänä termillä ”kilpailu”) säännöt.
Nämä säännöt muodostavat ainoan asiakirjan, joka sääntelee sitovasti kilpailun sääntöjä kuluttajien
suhteen.
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tekemällä kirjallisia muutoksia näihin sääntöihin. Niihin voidaan
tehdä muutoksia kilpailusta ilmoittamisen jälkeen vain järjestäjän kirjallisella luvalla.

1. Järjestäjä ja kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjä
Suomessa on DANONE Finland Oy, yritys, jonka yritysrekisterinumero on 1657370-0 ja jonka
rekisteröity osoite on Malminkatu 30, 00100 Helsinki, Suomi
(viitataan jäljempänä termillä ”Järjestäjä”)
Ruotsissa on DANONE AB, yritys, jonka yritysrekisterinumero on 556554-8756 ja jonka rekisteröity
osoite on Gårdsvägen 14, 169 70 Solna, Ruotsi
(viitataan jäljempänä termillä ”Järjestäjä”)
Tanskassa on DANONE AS, Danone AB (Ruotsi) -yhtiön sivuliike, jonka yritysrekisterinumero on
26430348 ja jonka rekisteröity osoite on Solsortevej 15, 7330 Brande, Tanska
(viitataan jäljempänä termillä ”Järjestäjä”)
Kilpailun toteuttaa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa AS-Grey Oy, yritys, jonka yritysrekisterinumero
on 0113796-5 ja jonka rekisteröity osoite on John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki (viitataan
jäljempänä termillä ”Toteuttaja”).

2. Kilpailun ajankohta ja paikka
Kilpailu järjestetään Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa tietyissä vähittäiskauppaketjuissa 1.2.2020–
31.3.2020 (viitataan jäljempänä termillä ”Kilpailuaika”).
Kilpailu järjestetään yhteistyössä Danone Finland Oy:n, Danone AB:n ja Danone AS:n kanssa.

3. Kenelle kilpailu on tarkoitettu?
Kilpailu on avoin kaikille Suomen, Ruotsin tai Tanskan kansalaisille ja heille, jotka ostavat Actimelin
kilpailutuotteita, kuten näiden sääntöjen kappaleessa 4 mainitaan, kilpailuaikana. Se ei ole tarkoitettu
Järjestäjän tai Toteuttajan työntekijöille eikä heidän suorille perheenjäsenilleen; nämä henkilöt eivät
voi osallistua kilpailuun. Kaikki kilpailijat, jotka eivät täytä täysin kilpailuun osallistumisen ehtoja
näiden sääntöjen asiaankuuluvien ehtojen mukaisesti, suljetaan pois kilpailusta. Siinä tapauksessa, että
jostakusta edellä mainituista pois suljetusta henkilöstä tulee kilpailun voittaja, hän menettää
oikeutensa palkintoon, eikä palkintoa myönnetä hänelle. Jos kilpailija on alle 18-vuotias, hänen tulee
saada valtuutetun lupa osallistua kilpailuun sekä myöhemmin vastaanottaa palkinto.

4. Kilpailun säännöt
Kilpailijat, jotka ovat joko Suomen, Ruotsin tai Tanskan kansalaisia, voivat osallistua kilpailuun
ostamalla minkä tahansa seuraavista Actimel-tuotteista kilpailuaikana: Actimel Strawberry 4x100g,
Actimel Strawberry 8x100g, Actimel Strawberry 12x100g, Actimel Strawberry no added sugar
8x100g, Actimel Forest fruit 4x100g, Actimel Forest fruit 8x100g, Actimel Blueberry – pomegranate
- maca 4x100g, Actimel Black currant – seabuckthorn – acai 4x100g kampanjapakkauksessa eli
pakkauksessa, jossa mainitaan ”Valmistaudu talveen Actimelilla ja voita!” -kilpailu (viitataan
jäljempänä termillä ”Actimelin kilpailutuotteet”). Actimelin kilpailutuotteita mainostetaan Suomessa,
Ruotsissa ja Tanskassa kaikkien vähittäismyyntiketjujen verkostoissa kilpailuaikana. Actimelin
kilpailutuotteita on saatavilla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Kuka tahansa Suomen, Ruotsin tai Tanskan kansalainen, joka täyttää seuraavat ehdot, on voittaja:
1. Löytää lumihiutaleen (pääpalkinnon voittamiseksi) tai lumiukon (toisen palkinnon voittamiseksi)
Actimelin kilpailutuotteen kannen alta (viitataan jäljempänä termillä ”voittokorkki”)
2. Soittaa järjestäjälle Suomesta numeroon +358 (0) 800 142 777 (jäljempänä ”infonumero”)
viimeistään 30. huhtikuuta 2020 aukioloaikojen puitteissa: ma–pe klo 9.00–13.00 ja ilmoittaa
operaattorille löytäneensä voittokorkin ja lähettää siitä kuvan
3. Toimittaa voittokorkin toteuttajan osoitteeseen: AS-Grey Oy, John Stenbergin ranta 2, 00530
Helsinki, kirjekuoressa, johon on kirjoitettu ”Actimel competition” (Actimel-kilpailu) yhdessä
voittajan yhteystietojen kanssa (nimi ja sukunimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite)
viimeistään 31.5.2020. Järjestäjä tai toteuttaja ei ota vastuuta kuljetuksen aikana kadonneesta
voittokorkista, ja voittokorkin lähetystapa on täysin itse kilpailijan vastuulla.
Jos voittokorkin löytänyt kilpailija ei ota yhteyttä järjestäjään infonumeroon 30.4.2020 mennessä eikä
toimita voittokorkkia toteuttajalle 31.5.2020 mennessä yhteystietojensa kera, hänen voittonsa hylätään
eikä sitä hyvitetä.
Jokainen kilpailija voi osallistua kilpailuun uudelleen ostamalla aina uuden Actimelin kilpailutuotteen.
Voittokorkin sijainti Actimelin kilpailutuotteissa ei ole Järjestäjän tai Toteuttajan tiedossa ennen
kilpailua, ja koska Actimelin kilpailutuotteet ovat yhteisjakelussa Suomen, Ruotsin ja Tanskan välillä,
voittokorkkien sijaintia ei voida tietää etukäteen.

5. Kilpailun voitto
Pääpalkinto:
Matkalahjakortti Pohjois-Suomeen, yleisemmin Lappina tunnettuun kohteeseen, enintään viidelle
hengelle, arvoltaan 10 000 € / 105 000 SEK / 74 500 DKK, sis. ALV:n (viitataan jäljempänä termillä
”pääpalkinto” tai ”matka”). Tarkka sijainti Lapissa sovitaan voittajan ja matkatoimiston kesken
perustuen voittajan haluamaan matkakohteeseen ja pystyykö matkatoimisto järjestämään matkan
haluttuun kohteeseen. Jos voittaja ja matkatoimisto eivät pääse sopuun kohteesta, matkatoimistolla on
oikeus oman harkintansa varassa päättää Lapin-matkan tarkka kohde.
Kilpailussa on yksi tällaisen palkinnon sisältävä korkki.

• Voittaja voittaa 10 000 € (sis. ALV:n) arvoisen lahjakortin Suomen Lappiin – matkan Suomen
Lappiin järjestää matkatoimisto Elämys Group / Milargo Ltd Oy, yritys, jonka
yritysrekisterinumero on 0945161-7 ja jonka rekisteröity osoite on Kuortaneenkatu 5, 00520
Helsinki, Suomi. Lisätietoja palkinnosta ja voittoa koskevista säännöistä kerrotaan voittajalle
palkinnon luovutuksen ja lunastuksen yhteydessä.
• Matka tulee varata ja järjestää viimeistään 31. joulukuuta 2020. Matka tulee käyttää 31.
joulukuuta 2021 mennessä. Edeltävässä lauseessa mainitun eräpäivän jälkeen (jos matkaa ei
käytetä kokonaisuudessaan) voittajan oikeus palkintoon vanhenee, eikä sitä hyvitetä.
• Lahjakortti voidaan käyttää vain palkintojen voittamiseen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai
muuksi samanarvoiseksi matkaksi, vaikka matkalle lähtisi vähemmän henkilöitä (lahjakortin
käyttämätöntä osuutta ei hyvitetä mitenkään).
• Matkan reaalihinta voi ylittää lahjakortin arvon, mutta lahjakortin summan ylittävät
kustannukset maksaa voittaja itse.
• Matkan ehtoja valvoo matkasopimus, joka solmitaan voittajan ja edellä mainitun
matkatoimisto Elämys Groupin välille, kuten myös sen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti.
Järjestäjä tai Toteuttaja ei ota vastuuta mistään vahingoista tai matkaan liittyvistä vahingoista.
• Huomaathan, että vain yli 18-vuotias henkilö voi olla kilpailija ja voittaja – eli vain yli 18vuotias pystyy allekirjoittamaan matkasopimuksen (osana palkintoarvontaa). Alle 18-vuotiaat
henkilöt voivat osallistua matkalle. Tällaisten henkilöiden osallistumista matkalle ja kaikkia
matkan ehtoja valvoo edellä mainittu matkasopimus ja matkatoimiston liiketoimintaehdot.
Toinen palkinto:
Kilpailun toinen palkinto on
- Suomessa 500 €
- Ruotsissa 5 500 SEK
- Tanskassa 3 800 DKK
Palkintoja on yhteensä kymmenen (10) Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Kilpailussa on yhteensä 11 voittokorkkia, joten kilpailussa voi olla 11 voittajaa Suomessa, Ruotsissa
ja Tanskassa. Yhdessä voittokorkissa on lumihiutale, ja 10 voittokorkissa on lumiukko. Jos Actimelin
kilpailutuotteen korkin alta löytyy lumihiutale, kilpailija voittaa pääpalkinnon. Actimelin
kilpailutuotteiden korkin alta löytyvä lumiukko oikeuttaa toiseen palkintoon.

6. Voittojen verotus
Lopulliset verot jäävät voittajan maksettavaksi, ja on voittajan vastuulla noudattaa sovellettavia
kansallisia verosäännöksiä.
Suomessa sekä pääpalkinto että toinen palkinto ovat voittajille verovapaita. On voittajien vastuulla
noudattaa kansallisia verosäännöksiä.

7. Voitoista ilmoittaminen ja niiden luovutus
Voittojen ilmoittamiseksi ja niiden luovutusta varten voittajan tulee olla yhteydessä Järjestäjään
numeroon: Suomessa +358 (0) 800 142 777 jolloin Toteuttajan yhteystiedot annetaan voittajalle.
Toteuttaja ja palkinnon voittaja sopivat palkinnon luovutustavasta. Voitot verotetaan näiden sääntöjen
kappaleen 6 mukaisesti. Toinen palkinto siirretään voittajan pankkitilille kirjallisen
luovutusprotokollan mukaisesti, kun voittokorkki on toimitettu Toteuttajalle. Toteuttaja ja palkinnon
voittaja sopivat palkinnon luovutustavasta.

Voittajan etunimi ja asuinkunta julkaistaan myös verkkosivustolla www.actimel.fi / www.actimel.se /
www.actimel.dk. Kaikki osallistujat hyväksyvät tämän ehdon osallistumalla kilpailuun.
Voittaja ei ole oikeutettu saamaan Järjestäjältä muuta palkintoa kuin edellä mainitun.
Järjestäjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat palkinnon käytöstä.

8. Yleiset ehdot ja henkilötietojen suojelu
Osallistumalla tähän kilpailuun jokainen kilpailija vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt ja
noudattavansa näitä sääntöjä varauksetta.
Voittaja ymmärtää ja tiedostaa, että
Kilpailun Järjestäjä ja rekisterinpitäjä Suomessa on DANONE Oy, jonka rekisteröity osoite on
Malminkatu 30, 00100 Helsinki, Suomi
Kilpailun Järjestäjä ja rekisterinpitäjä Ruotsissa on DANONE AB, jonka rekisteröity osoite on
Gårdsvägen 14, 169 70 Solna, Ruotsi
Kilpailun Järjestäjä ja rekisterinpitäjä Tanskassa on DANONE AS, jonka rekisteröity osoite on
Solsortevej 15, 7330 Brande, Tanska.
Järjestäjä käsittelee seuraaviin kategorioihin kuuluvia kilpailijoiden henkilötietoja: nimi ja sukunimi,
syntymäaika, pysyvä osoite, puhelinnumero ja pankkitiedot (pankin nimi ja tilinumero IBANmuodossa) kilpailun realisointia ja arvostusta varten näiden sääntöjen mukaisesti ja palkinnon
luovuttamiseksi. Voittajan henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on sopimuksen
täytäntöönpano, sillä palkintoa ei voida antaa kilpailijalle ilman edellä mainittuja henkilötietoja. Jos
kilpailijasta ei voida tehdä voittajaa, koska hän ei ole noudattanut näitä sääntöjä, hänen
henkilötietojensa käsittelyn oikeudellinen peruste ja syy, miksi kilpailijasta ei voitu tehdä voittajaa, on
kilpailun järjestäjän oikeudellinen etu.
Ei-voittavien kilpailijoiden henkilötiedot arkistoidaan tarvittavassa määrin kahden kuukauden ajaksi
kilpailun päättymisestä lukien Järjestäjän mahdollisten hallintotoimien mahdollistamiseksi. Voittajien
henkilötiedot arkistoidaan tarvittavassa määrin kolmeksi vuodeksi kilpailun päättymisestä lukien, ellei
erityiset säännökset vaadi pidempää säilytysaikaa, esimerkiksi johtuen mahdollisesta viranomaisten
tekemästä vaatimuksesta Järjestäjälle ja jotta Järjestäjän lakiperusteisia oikeuksia voidaan suojella.
Järjestäjä on rekisterinpitäjä henkilötietojen käsittelyn suhteen Euroopan parlamentin säännöksen
(EU) 2016/679 ja valtuuston 27. huhtikuuta 2016 asettaman säännöksen nojalla (viitataan jäljempänä
termillä ”Säännös”). Säännöksen mukaisesti Toteuttaja on käsittelijä.
Jokaisella voittajalla ja ei-voittajalla on seuraavat oikeudet rekisteröitynä:
– oikeus pyytää pääsy henkilötietoihin, minkä nojalla hän voi pyytää tietoja siitä, käsitelläänkö hänen
henkilötietojaan, mihin tarkoitukseen, mikä on käsiteltävien tietojen laajuus ja keille kyseiset tiedot on
asetettu saataville
– oikeus muokata epätarkkoja tai vääriä tietoja; täydentää epätäydellisiä tietoja
– oikeus pyytää tietojen poistoa, jos käsittelyn alkuperäinen syy ei ole enää oleellinen tai jos
henkilötietoja käsitellään laittomasti
– oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
– oikeus tietojen siirtämiseen, jonka perusteella hän voi saada haltuunsa itseään koskevia
henkilötietoja jäsennellyssä ja koneluettavassa muodossa, joko itselleen tai toiselle henkilökohtaiselle
tietojen käsittelijälle
– oikeus kieltäytyä henkilötietojen käsittelystä tai profiloinnista

– oikeus lähettää valitus valvovalle viranomaiselle, mikäli Säännöstä rikotaan henkilötietoja
käsiteltäessä tai jos osallistujaa on muita kysymyksiä tai huolenaiheita. Se onnistuu täällä;
• Suomi: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/yhteystiedot /
Voittaja tiedostaa ja ymmärtää, että kilpailun Järjestäjällä on oikeus julkaista ja käyttää kilpailijan
etunimeä ja asuinkuntaa maksutta osoitteessa www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk
tämän kilpailun yhteydessä ja liittyen järjestäjän tuote- ja palvelukampanjoihin.
Järjestäjän lisäksi voittajan antamia henkilötietoja saattaa käsitellä Toteuttaja tavalliseen tapaan
kilpailujen järjestämistä varten, kilpailun Järjestäjä, IT-palveluntarjoajat ja taloushallinnon, vero- ja
lakineuvojat.
Mikäli voittajalla tai ei-voittajalla on huoli siitä, kunnioittaako Järjestäjä henkilötietojen
rekisterinpitäjänä oikeuksia, hän voi ottaa yhteyttä Järjestäjään osoitteesta www.danone.fi /
www.danone.se / www.danone.dk löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta. Tässä osoitteessa
kilpailija voi harjoittaa säännösten myöntämiä oikeuksiaan tai lähettää kieltoja, pyyntöjä, valituksia tai
kysymyksiä järjestäjälle tai ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.
Järjestäjällä on nimetty tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot ovat:
Rocio NOVELLA
Sähköpostiosoite: dpo.nordics@danone.com
Osoite: 17 Boulevard Haussmann,
75009, Pariisi, Ranska
Matkapuhelinnumero: +33(0)646304337
Puhelinnumero: +33(0)144352020
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa tämän kilpailun ehtoja koska tahansa tai peruuttaa tai keskeyttää
kilpailun, lykätä kilpailua tai pidentää sen kestoa. Sääntömuutokset tehdään kirjallisina numeroituina
muutoksina, jotka astuvat voimaan niiden julkaisuhetkestä, osoitteessa www.actimel.fi /
www.actimel.se / www.actimel.dk.
Kilpailijan Järjestäjällä on oikeus tarkistaa kaikki kilpailun osallistumiseen liittyvät ehdot ja
riitatilanteessa oikeus arvioida se ja tehdä lopullinen päätös kilpailuun liittyvästä ongelmasta.
Järjestäjällä on oikeus jättää pois kuka tahansa kilpailija, jos kyseinen kilpailija rikkoo sääntöjä, toimii
moraalittomasti yrittäen voittaa palkintoja petollisin tavoin tai muulla tavalla, joka on vahingollinen
Järjestäjän maineelle tai tuotteille. Tässä tapauksessa kilpailijalle koituvia kustannuksia tai vahinkoja
ei korvata. Kieltopyynnöt koskien kilpailua voidaan lähettää Järjestäjälle kirjallisena näissä säännöissä
mainittuun osoitteeseen kolmen työpäivän kuluessa kilpailun päättymisestä lukien. Myöhemmin
lähetettyjä kieltopyyntöjä ei huomioida. Järjestäjän päätös kieltopyyntöön liittyen on lopullinen.
Kilpailijat saavat tarvitsemansa tiedot maksullisesta numerosta: Suomessa +358 (0) 800 142 777.
Verkkosivustolla www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk ilmoitetaan kilpailusta.
Luettelo voittajista on saatavilla kilpailijan järjestäjältä ja osoitteesta www.actimel.fi / www.actimel.se
/ www.actimel.dk.
Ainoat yksityiskohtaiset säännöt kokonaisuudessaan julkaistaan kilpailuajaksi sähköisessä muodossa
järjestäjän verkkosivustolla www.actimel.fi / www.actimel.se / www.actimel.dk.
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