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HALVAN KARKKIKLUBIN SÄÄNNÖT 
 
1. Yleistä 

 
Karkkiklubi on Oy Halva Ab:n (”Halva”), Y-tunnus: 0108515-7, postiosoite: PL 244, 01511 Vantaa, 
kanta-asiakasklubi (”Karkkiklubi”). Halva vastaa Karkkiklubin ylläpidosta ja kehityksestä. 

 
2. Liittyminen ja jäsenyys 

 
Karkkiklubiin voivat liittyä Suomessa asuvat yksityishenkilöt.  
 
Karkkiklubiin jäseneksi liittyminen edellyttää, että henkilö vahvistaa haluavansa liittyä Karkkiklubiin, 
hyväksyy nämä säännöt, sitoutuu noudattamaan niitä ja antaa Karkkiklubia varten tarvittavat henki-
lötiedot verkkosivustolta www.halva.fi löytyvän tietosuojaselosteen mukaisesti.  
 
Yksi henkilö voi liittyä Karkkiklubiin vain kerran eli vain yhdellä sähköpostiosoitteella. Liittyminen 
Karkkiklubiin tapahtuu Halvan internetsivujen (www.halva.fi/karkkiklubi/) kautta. Liittymisen yhtey-
dessä pyydettyjen tietojen antamisen lisäksi Karkkiklubin jäseneksi haluavan tulee vahvistaa liitty-
misensä ilmoittamaansa sähköpostiin lähetetyn vahvistuslinkin kautta. Alle 18-vuotiaiden osalta 
Karkkiklubiin liittyminen ja siihen liittyvä henkilötietojen käsittely edellyttää huoltajan suostumusta. 
Halva pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä Karkkiklubiin liittymisen. Halva ei vastaa 
teknisistä syistä perille saapumattomista tai muutoin puutteellisista, asiattomista tai lukukelvotto-
mista Karkkiklubiin liittymisistä. Halvalla on oikeus päättää jäsenen jäsenyys Karkkiklubissa, mikäli 
jäsen ei noudata Karkkiklubin sääntöjä tai jäsenen on syytä epäillä liittyneen Karkkiklubiin käyttäen 
epärehellisiä keinoja. 

 
Jäsen vastaa siitä, että häntä koskevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Karkkiklubin jäsenellä on 
oikeus päättää jäsenyytensä ilmoittamalla asiasta Halvalle kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen 
karkkiklubi@halva.fi. 

 

3. Kuukausiarvonnat 
 
Karkkiklubin jäsenet (pois lukien Halvan henkilökunta) osallistuvat automaattisesti kuukausittain arvot-
tavan 25 euron suuruisen Halvan lahjakortin arvontaan. Kullekin voittajalle ilmoitetaan voitosta hen-
kilökohtaisesti jäsenen Karkkiklubiin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muun muassa arvonto-
jen puolueettomuuden osoittamiseksi Halvalla on oikeus julkaista voittajien nimet haluamassaan 
mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. 

 
Palkinnon saaminen edellyttää, että voittaja vahvistaa vastausviestillä saaneensa sähköpostin, jolla 
voitosta hänelle ilmoitettiin. Mikäli voittaja ei vahvista saaneen sähköpostia, tai voittajaa ei muutoin 
tavoiteta hänen antamistaan yhteystiedoista kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, voitto mitätöi-
tyy, ja Halvalla on oikeus arpoa voittaja uudestaan. 

 
Palkinnot toimitetaan voittajille postitse osoitteeseen, jonka voittaja pyynnöstä ilmoittaa vastaussäh- 
köpostiviestissään, ellei voittajan kanssa sovita palkinnon toimittamisesta toisin. 

 
Voittajat voivat lunastaa palkintolahjakortit Halvan verkkokaupassa www.laku.fi lahjakortissa ilmoi- 
tetun aikarajan puitteissa. Käyttämätöntä lahjakorttia tai sen osaa ei voi muuttaa rahaksi. 
 
Halva vastaa palkinnoista mahdollisesti maksettavasta arpajaisverosta. 

 
4. Muut kilpailut ja arvonnat 

 
Halva voi järjestää Karkkiklubin jäsenille myös muita kilpailuja ja arvontoja, joista Karkkiklubin jäse- 
nille informoidaan uutisviesteissä. 

 
5. Henkilötietojen käsittely 

 
Halva voi kerätä ja säilyttää Karkkiklubin verkkosivuston https://www.halva.fi/karkkiklubi/ käytöstä 
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sekä sähköpostiosoitteeseen karkkiklubi@halva.fi lähetetyistä viesteistä yleistä tietoa Karkkiklubin 
edelleen kehittämiseen.  

 
Halva käsittelee Karkkiklubin jäsenen henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsää- 
dännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla verkkosivustolta www.halva.fi löytyvästä tietosuojaselos-
teesta ilmenevän mukaisesti. Lisätietoja verkkosivuilla tapahtuvasta tietojenkäsittelystä on saatavilla 
myös Halvan evästeselosteesta, joka on aina verkkosivustolla nähtävillä. 

 
6. Muut ehdot 

 
Karkkiklubiin, sen sääntöihin ja toimintaan mukaan lukien kuukausiarvonnat sovelletaan Suomen 
lakia. Halva pidättää itsellään oikeuden tehdä Karkkiklubin sääntöihin muutoksia ja muutokset tule-
vat voimaan, kun ne on julkaistu Karkkiklubin verkkosivustolla https://www.halva.fi/karkkiklubi/. 

 

Karkkiklubin verkkosivusto https://www.halva.fi/karkkiklubi/ toimii yleisimmissä internet-selaimissa 
ja Instagramissa (https://www.instagram.com/karkkiklubi/). Halva vastaa Karkkiklubin em. sivusto-
jen sisällöstä, mutta ei kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmista Internet-
yhteydessä, yhteisöpalveluissa tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. 

 
Karkkiklubi ei ole sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin spon-
soroima, suosittelema tai hallinnoima. Karkkiklubin sääntöjen lisäksi jäsenet sitoutuvat kuitenkin 
noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä. Karkkiklubin jäse-
net vapauttavat em. sosiaalisen median palvelut kaikista Karkkiklubia koskevista ja siihen liittyvistä 
vastuista ja vaatimuksista. 

 
Halva ei vastaa Karkkiklubin jäsenen palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista 
ongelmista tai jäsenen tahallisesta tai tahattomasta haitallisesta käyttäytymisestä, eikä tällaisista tai 
vastaavista syistä aiheutuneista vahingoista. Halva ei myöskään vastaa välillisistä tai välittömistä 
vahingoista, jotka aiheutuvat liittymisestä Karkkiklubiin tai sen jäsenyydestä, osallistumisesta kuu- 
kausiarvontoihin, palkintojen lunastamisesta tai käyttämisestä eikä myöskään ylivoimaisen esteen 
aiheuttamista vahingoista tai viivästyksistä. Joka tapauksessa Halvan vastuu voittajia kohtaan ra-
joittuu palkintojen arvoon. Säännöillä ei rajoiteta jäsenten lakiin perustuvia oikeuksia.  
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