
Kilpailusäännöt The Walt Disney 
Company Nordic  
1. Järjestäjä 

The Walt Disney Company Nordic  

Kaisaniemenkatu 2 b 

00100 Helsinki, Suomi  

2. Osallistujat 

Kilpailuun voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset, lukuun ottamatta Walt 

Disney Company Nordicin työntekijöitä perheineen sekä yhteistyökumppaneita tai muita 

tahoja, jotka liittyvät ammattimaisesti tähän kampanjaan ja sen organisointiin 

3. Kilpailuaika 

Kilpailu alkaa 18.12.2020 ja päättyy tiistaina 22.12.2020  klo 12.00. Kilpailuun ei voi osallistua 

kilpailuajan päätyttyä.  

4. Osallistuminen  

Kilpailuun osallistutaan Disney Suomi Facebook-sivulla. 

Osallistuaksesi kilpailuun ja voittaaksesi Aku Ankka -lehden tilauksen 12 kuukaudeksi, sinun 

tulee vain kirjoittaa lempihahmosi nimi Facebookin kommentteihin. 

 

5. Voittajat  

Voittaja arvotaan osallistujien kesken. 

 



Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Mahdollisen arpajaisveron maksaa 

voittaja 

6. Palkinnot 

Yksi (1) henkilö voittaa:  

Aku Ankka -lehden 12 kuukauden tilauksen, jonka arvo on 159 €. 

Voittajan nimi julkaistaan Facebookissa kilpailun päätyttyä 22.12.2020 klo 17. 

7. Voittajan vastausaika  

Keskiviikkoon 23/12 2020 klo 12.00 mennessä 

Jos voittaja ei ole toimittanut yhteystietojaan ja postiosoitettaan Facebookin yksityisviestillä 

yllämainittuun vastausaikaan mennessä, menettää hän oikeuden palkintoon.  

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Palkintoa ei voi vaihtaa 

rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Mahdollisen arpajaisveron maksaa voittaja 

Palkinnot toimitetaan postitse kilpailun päätyttyä.  

Walt Disney Company Nordic ei vastaa mahdollisesta Postin toiminnasta tai nk Force Majeure 

-tilanteesta johtuvasta palkintolähetyksen myöhästymisestä tai toimittamatta jättämisestä. 

8. Kirjoitusvirheet ja muut tahattomat virheet 

Walt Disney Company Nordic eivätkä muut kilpailuun liittyvät tahot ole vastuussa 

mahdollisista kirjoitusvirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä.  

9. Henkilötietojen käsittely  

Henkilötietoja ei toimiteta eteenpäin eikä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot hävitetään 

palkintojen toimittamisen jälkeen.  

 

10. Tuotemerkki ja tekijänoikeus 



Kaikki tällä verkkosivustolla esiintyvät tuotemerkit ja muu materiaali on suojattu 

tekijänoikeuslailla, ellei toisin mainita, eikä niitä voida käyttää ilman Walt Disney Company 

Nordicin virallisen edustajan antamaa kirjallista lupaa.  

11. Vastuut ja oikeudet 

Walt Disney Company Nordic ei vastaa:  

- verkkosivuston, applikaation tai sen osien käytöstä tai rekisteröitymisen seurauksena 

aiheutuvista suorista tai epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä  

- verkkosivuston, applikaation tai sen osien käytöstä tai rekisteröitymisen seurauksena 

aiheutuvista virusten tai muiden haittaohjelmien vaikutuksista käyttäjälle ja hänen 

omaisuudelle sisältäen materiaalien kuten ääni-, data-, kuva-, video-, teksti- tai muiden 

tiedostojen lataamisen sivustolta 

- käyttäjien verkkosivustolle ladatusta tai julkaistusta materiaalista, johon Walt Disney 

Company Nordic pidättää kaikki oikeudet käyttää tai julkaista omiin tarkoituksiinsa ilman 

erillistä korvausta, sekä myös halutessaan poistaa sen sivustolta 

- Kilpailu ei ole millään tavalla sponsoroitu, kehoitettu, hallinnoitu tai ylläpidetty Facebookin 

toimesta eikä se myöskään liity siihen.  

Facebook ei vastaa:  

- verkkosivuston, applikaation tai sen osien käytöstä tai rekisteröitymisen seurauksena 

aiheutuvista suorista tai epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä  

- verkkosivuston, applikaation tai sen osien käytöstä tai rekisteröitymisen seurauksena 

aiheutuvista virusten tai muiden haittaohjelmien vaikutuksista käyttäjälle ja hänen 

omaisuudelle sisältäen materiaalien kuten ääni-, data-, kuva-, video-, teksti- tai muiden 

tiedostojen lataamisen sivustolta 

- käyttäjien toimesta verkkosivustolle ladatusta tai julkaistusta materiaalista, johon Facebook 

pidättää kaikki oikeudet käyttää tai julkaista omiin tarkoituksiinsa ilman erillistä korvausta. 



 


