
PALVELUPISTE PYYRMANIN 
KESÄDUUNI-KILPAILUN SÄÄNNÖT 

Rauma Race 16.6.2022 – Palvelupiste Pyyrmanin Kesäduuni-kilpailun säännöt 

Nappaa kuva Rauman kaupungintalon tornissa tai näytä meille, miten sinä ja kaverisi vietätte 

yhdessä hauskan afterwork-kesäpäivän Rauma Race -hengessä. Lisää kuva Instagram-tarinaasi 

ja merkitse siihen @pyyrmanrauma.  

Mikäli Instagram-tilisi on yksityinen, lähetä kuva Pyyrmanin Instagramiin yksityisviestillä. 

Omaperäisin kuva palkitaan ja julkaistaan Pyyrmanin Instagram-tilillä. Kilpailuun voi osallistua 

16.6.2022 klo 16.30 alkaen. Kilpailu päättyy 17.6.2022 klo 15.  

Voittajan valitsee palvelupiste Pyyrmanin työtiimi 20.6.2022 klo 16 mennessä. Voittajalle 

ilmoitetaan henkilökohtaisesti, ja voittajakuva julkaistaan Pyyrmanin Instagramissa. 

Instagram ei ole kilpailussa osallisena. 

Palkinto 

Voittajakuvan napannut saa palkinnoksi Rauma-aiheisen mukin sekä Rauma 580-juhlavuoden t-

paidan. 

1. Säännöt

Nämä säännöt koskevat Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanin Instagramissa järjestettävää 

Rauma Race 16.6.2022 – Palvelupiste Pyyrmanin Kesäduuni -kilpailua. 

2. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestäjä on Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2A, 26100 Rauma. 

Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä liity mitenkään 

Instagramiin.  

Kilpailuun osallistuva vapauttaa Instagramin kaikista vastuista kilpailuun liittyen. 

3. Kilpailun voimassaoloaika ja osallistuminen

Kilpailuaika alkaa 16.6.2022 klo 16.30 ja päättyy 17.6.2022 klo 15. Kilpailuun voi osallistua 

useammallakin kuin yhdellä kuvalla.  

Kilpailun voimassaoloaika kerrotaan palvelupiste Pyyrmanin Instagram-tilillä sekä Facebook-

sivulla. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Rauma Race -tapahtumaan osallistuvat kesätyöntekijät. 

4. Kuvien oikeudet

Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan Instagram-palvelun omia käyttöehtoja ja sääntöjä 

kuviin liittyen. 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus poistaa kuvat, joiden oikeudet eivät ole osallistujan hallinnassa. 

Järjestäjällä on myös oikeus poistaa kuvat, jotka voidaan katsoa loukkaaviksi tai jotka eivät 

muutoin vastaa tämän kilpailun luonnetta. Jos kuvissa on tunnistettavissa oleva henkilö, kuvaaja 

on vastuussa siitä, että henkilö on antanut suostumuksensa valokuvan ottamiseen ja sen 

lähettämiseen.  

Palvelupiste Pyyrman varaa oikeuden käyttää voittajakuvaa sosiaalisen median kanavissaan. 
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Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. 

5. Kilpailun voittajan valitseminen ja ajankohta  

Voittajan valitsee palvelupiste Pyyrmanin työtiimi. Valinta tehdään 20.6.2022 mennessä. Voittajalle 

ilmoitetaan henkilökohtaisesti.   

6. Palkinnot ja niihin liittyvät ehdot  

Voittajakuvan napannut saa palkinnoksi Rauma-aiheisen mukin sekä Rauma 580-juhlavuoden t-

paidan. 

7. Sääntöjen hyväksyminen 

Osallistumalla kilpailuun ja käyttämällä kuvassa @pyyrmanrauma-tägystä hyväksyt nämä säännöt. 

Kilpailuun osallistuminen on vapaaehtoista.  

8. Kilpailun järjestäjän vastuu ja oikeudet  

Kilpailijat vapauttavat kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään 

aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.  

Rekisteriseloste   

Laatimispäivä 8.6.2022 

Rekisterin pitäjä  

Rauman kaupunki, palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2A, 26100 Rauma, puh. 02 834 5000 

Yhteyshenkilö   

Mari Soilukari, mari.soilukari@rauma.fi  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus  

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään osallistujan suostumuksella t-paitakilpailun 

voittajan tavoittamiseksi.   

Rekisterin tietosisältö  

Kilpailuun osallistuvan henkilön Instagram-tunnus 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Tietoja kerätään Rauma Race -kilpailuun liittyen, tietolähteenä osallistujan oma ilmoitus. Tietoja ei 

luovuteta eteenpäin tai käytetä muita käyttötarkoituksia varten.  

Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Yhteystiedot 

hävitetään kilpailun päätyttyä. 


