Muistipelin säännöt
--------------------1. Järjestäjä
Oy Halva Ab, Tammiston kauppatie 27, 01510 Vantaa. Y-tunnus: 0108515-7.
2. Toteuttaja
Tmi Mediabaari (Muistipeli.com), 95560 Tornio. Y-tunnus: 2045715-5.
3. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki henkilöt pois lukien järjestäjän ja toteuttajan yritysten työntekijät.
4. Kilpailuaika
Kilpailun kampanja-aika päättyy 31.12.2019.
5. Kuinka osallistua kilpailuun
Pelaa Halvan muitipeliä osoitteessa https://www.halva.fi/peli/muistipeli/ ja osallistu kilpailuun tallentamalla
oma tuloksesi TOP-listaan pelin lopussa. Tulosten tallennus vaatii voimassa olevan pelaajatunnuksen Muistipeli.com sivustolle. Pelaajatunnuksen voi luoda ilmaiseksi Muistipeli.com sivustolla osoitteessa
https://www.muistipeli.com/rekisteroidy tai Halva -muistipelin lopussa Rekisteröidy -linkin kautta. Osallistuminen on sallittua vain omalla voimassaolevalla pelitunnuksella.
6. Palkinnot ja voittaminen
Palkintoina arvotaan joka kuukausi 100:n parhaan tuloksen kesken Halvan maukasta makeaa.
7. Palkinnon luovutus
Järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä henkilökohtaisesti osallistujan Muistipeli.com sivustolle rekisteröitymisen
yhteydessä annettujen yhteystietojen kautta. Osallistuja vastaa siitä, että rekisteröitymisen yhteydessä annetut tiedot ovat oikein ja toimivat. Mikäli voittajaa ei kahden viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta tavoiteta, taikka palkinto palautuu virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, johtaa se voiton hylkäämiseen. Palkintoja ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.
8. Järjestäjän ja toteuttajan vastuut
Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit sekä toteuttajan kaikesta vastuusta,
joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun
tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ja toteuttaja eivät vastaa teknisistä syistä perille
tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista tuloksien tallentumisista.
Järjestäjä on vastuussa palkinnoista mahdollisesti maksettavasta arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista
muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Järjestäjällä ja
toteuttajalla on oikeus julkaista voittajien ja muiden palkinnon saajien nimet missä tahansa mediassa.
Pelin yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesta käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä toteuttaa tarkemmin toteuttajan tietosuojaselosteesta osoitteessa https://www.muistipeli.com/rekisteriseloste ilmenevän mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info[at]muistipeli[piste]com.

9. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Ongelmatapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen info[at]muistipeli[piste]com.
10. Muut ehdot
Järjestäjä ja toteuttaja pidättävät oikeuden hylätä kilpailuun osallistuminen henkilöiltä, jotka ovat rikkoneet
näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.
Internet-sivustot http://www.halva.fi ja http://www.muistipeli.com toimivat yleisimmissä internet-selaimissa. Järjestäjä ja toteuttaja vastaavat omien em. sivustojensa sisällöstä, mutta eivät kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmista Internet-yhteydessä tai käyttökatkoksista.

