Kilpailun säännöt
1. Kilpailun järjestäjä
Säästöpankkikeskus
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä "Järjestäjä")
2. Kampanja-aika
Kilpailuun voi osallistua kampanja-aikana, joka on 7.4.-31.5.2022.
3. Kilpailuun osallistuminen ja osallistumisen edellytykset
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18-27 vuotiaat nuoret. Kilpailuun voi
osallistua rekisteröitymällä kilpailuun osoitteessa www.saastopankki.fi/tahdonvuosi.
Osallistuakseen kilpailuun tulee olla täysi-ikäinen kampanjan alkaessa, eli 7.4.2022.
Kilpailuun voi osallistua vain kerran. Kilpailuun eivät voi osallistua Järjestäjän kanssa samaan
pankkiryhmään kuuluvien yritysten tai yhteisöjen henkilökunta tai heidän perheensä.
Rekisteröitymällä kilpailuun osallistuja hyväksyy tämän kilpailun säännöt.
4. Kilpailun palkinnot ja voittajien julkistaminen
Palkinto:
200 ensimmäistä osallistujaa voittaa oman talousvalmentajan, jonka kanssa pidetään yhteinen Oman
talouden tuokio joko puhelimessa, konttorilla tai verkossa ja jossa kartoitetaan lähtötilanne
tavoitteeseen. Tämän jälkeen käydään sovitusti yhdessä läpi tavoitteen edistymistä vuoden ajan.
HUOM! Palkinto ei sisällä mahdollisia matkustuskustannuksia.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan/tuotteeseen.
Osallistujiin otetaan yhteyttä seitsemän (7) päivän kuluessa kilpailuajan (7.4.-31.5.2022)
päättymisestä. Voittaneille osallistujille ilmoitetaan henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai
sähköpostitse, ja kerrotaan palkinnon luovuttamiseen liittyvistä käytännön seikoista.
5. Kilpailun järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa arvonnoista mahdollisesti aiheutuvat arpajaisverot. Järjestäjä ei vastaa palkintoon
mahdollisesti liittyvistä matkanjärjestelyistä, kuten matkavakuutuksesta ja matkakuluista, eikä
Järjestäjä osallistu niihin miltään osin.
Kilpailija vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.
6. Tietojenkäsittely
Kilpailuun osallistuvien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla, eikä niitä
luovuteta Säästöpankkiryhmän ulkopuoliselle taholle.
Järjestäjä ei säilytä henkilötietoja kilpailun jälkeen, vaan kaikki annetut henkilötiedot tuhotaan sen
jälkeen, kun voittajat on valittu (yhteensä 200 kpl voittajia) ja heihin on saatu yhteys. Annetut
henkilötiedot tuhotaan viimeistään 30.6.2022.

Järjestäjän arvonta- ja kilpailurekisteriseloste
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Säästöpankkiryhmä
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
(Jäljempänä "järjestäjä")
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jouko Väntänen
Säästöpankkikeskus
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Rekisterin nimi
Talousvalmentaja -kilpailu
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin, mikäli osallistuja ei sitä erikseen salli. Kerättyjä
tietoja käytetään ainoastaan järjestäjän kilpailun voitosta ilmoittamiseen, sekä voittojen
toimittamiseen. Kaikki rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan heti, kun voittajat on selvitetty
ja heidät on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan kerätä kilpailuun osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: etu- ja sukunimi;
syntymävuosi; osoite, postinumero ja -toimipaikka; puhelinnumero; sähköpostiosoite.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan ilmoittautumislomakkeen kautta.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin kuin palkinnon
lunastamista varten.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Järjestäjän ennalta
määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Rekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes
kilpailun palkinto on arvottu ja voitosta tiedotettu kilpailun sääntöjen mukaan. Annetut
henkilötiedot tuhotaan joka tapauksessa viimeistään 30.6.2022.

