
DEKO-TALO OY:N JÄRJESTÄMIEN ARVONTOJEN JA KILPAILUJEN SÄÄNNÖT. 
SÄÄNNÖT KOSKEVAT FACEBOOK- JA INSTAGRAM- ARVONTOJA JA KILPAILUJA SEKÄ TAPAHTUMISSA 
YMS. TILAISUUKSISSA JÄRJESTETTÄVIÄ ARVONTOJA.  

 
 
Arvonnan järjestäjä  
 
Deko-Talo Oy (2654536-7), Kauppiaantie 30, 90460 Oulunsalo. 
 
Osallistumisaika 
 
Arvontaan tai kilpailuun tulee osallistua julkaisussa tai arvontamateriaalissa määritettyyn 
ajankohtaan mennessä. Palkinto arvotaan julkaisussa tai arvontamateriaalissa mainittuna 
ajankohtana. 
 
Ketkä voivat osallistua 
 
Arvontaan tai kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset yksityishenkilöt. 
Arvontaan tai kilpailuun eivät kuitenkaan saa osallistua Deko-Talo Oy:n henkilökunta sekä arvonnan 
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta eivätkä heidän 
perheenjäsenensä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä 
tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.  
 
Netissä suoritettavaan arvontaan voi osallistua kommentoimalla toimipaikan sivulla julkaistua 
päivitystä. Arvontaan osallistuvat kaikki julkaisua kommentoineet. Muihin toimipaikan Facebook- 
tai Instagram-julkaisuihin kirjoitetut kommentit eivät osallistu arvontaan. 
Messuosastolla, toimipisteellä, taloesittelyssä tms. tapahtumassa arvontaan voi osallistua 
täyttämällä arvontalomakkeen.  
Netissä suoritettavaan kilpailuun voi osallistua kilpailun julkaisussa mainitulla tavalla. Jos kyseessä 
on kuva- tai videokilpailu, saa Deko-Talo Oy oikeuden jakaa ja käyttää kilpailuun osallistuneita kuvia 
tai videoita.   
 
Palkinto 
 
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan julkaisussa tai materiaaleissa mainittu palkinto. 
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvontaan osallistuessa annettujen yhteystietojen kautta. 
Facebook tai Instagram arvonnassa tai kilpailussa voittajaan otetaan yhteyttä yksityisviestillä.  
Deko-Talo Oy voi ilmoittaa voittajasta lisäksi internet-sivuillaan ja/tai Facebook sekä Instagram-
sivuillaan. Lisäksi Deko-Talo Oy voi ilmoittaa arvonnan voittajasta myös sähköisessä 
uutiskirjeessään. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 14 vuorokauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, 
arvotaan uusi voittaja ja alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon. Palkinto 
luovutetaan voittajalle erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.  
 
Arvontapalkinto tulee toimitettuna arvonnan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Manner-
Suomessa. Edellytyksenä suuremmalle toimitukselle on, että toimitusosoite sijaitsee kuorma-
autolla liikennöitävän tien varrella ja että toimitusosoitteessa on riittävästi piha-alueen tilaa, johon 
kuorma voidaan purkaa. Palkintoon ei sisälly tuotteen asennusta. Palkinnon tarkempi 
toimitussisältö on kerrottu arvonnan julkaisussa tai arvontamateriaaleissa. Palkintoa ei voi muuttaa 



rahaksi tai muuksi aineelliseksi tai aineettomaksi hyödykkeeksi. Voitto on henkilökohtainen, eikä 
sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Voittaja on velvollinen noutamaan voiton sovitusta sijainnista, jos 
näin on arvonnassa etukäteen ilmoitettu. Mikäli voittaja ei nouda palkintoaan sovitusti, arvotaan 
uusi voittaja.  
 
Muut ehdot 
 
Facebook ja Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity 
mitenkään Facebookiin. Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook ja Instagram kaikesta 
vastuusta. 

Deko-Talo Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen arvoon. 
 
Tietojen kerääminen ja henkilötiedot  
 
Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 
mukaisesti. Tietosuojaseloste ja rekisteriselosteet. Osallistujien nimiä ja osoitteita voidaan käyttää 
Deko-Talon toteuttamaan suoramarkkinointiin. Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa 
säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot. Voittaja vastaa kaikista muista 
voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Kaikki arvontaan osallistuvat 
sitoutuvat osallistumalla noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää 
oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta. 
 
Nämä arvonnan säännöt ovat aina saatavilla Deko-Talo Oy:n verkkosivuilta osoitteesta 
www.dekotalo.fi/arvonnansaannot. Järjestäjä voi tarvittaessa esittää arvonnan säännöt myös 
tapahtumapaikalla.  
 

https://www.dekotalo.fi/wp-content/uploads/2018/03/Dekotalo-tietosuojaseloste.pdf

