
ARVONNAN SÄÄNNÖT 
 
Arvonnan järjestää Posti Oy. 
– 
Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet ja huoltajaltaan luvan saaneet alle 18-
vuotiaat henkilöt. 
– 
Arvontaan osallistutaan lähettämällä video tai kuva Postin kotisivuilta 
posti.fi/postia_sinulle/elamasi_paketti löytyvän arvontalomakkeen kautta. 
– 
Arvontaan osallistuvat 21.6.2021 mennessä vastaanotetut videot ja kuvat. 
– 
Osallistuneiden kesken arvotaan yhdeksän 100 euron lahjakorttia, ja Posti valitsee 
osallistuneiden joukosta 9 videota, jotka julkaistaan Postin Instagram-tilillä. Posti vastaa 
arpajaisverosta. Arvonnan voittajien nimiä ei julkaista erikseen. 
– 
9 arvottuun osallistujaan ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä joko annettujen 
sähköpostiosoitteiden tai puhelinnumeroiden kautta. Osallistuja vastaa osallistumisen 
yhteydessä Postille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.  
– 
Lahjakorttivoitoista laitetaan sähköposti-ilmoitus ja palkinnot toimitetaan kuukauden sisällä 
arvonnan päättymisestä. 
– 
Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen ostamista. 
– 
Posti ei vastaa mahdollisista videoiden tai kuvien suunnitteluun tai toteutukseen liittyvistä 
kuluista. 
– 
Posti ei myöskään vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä kisasivustolla tai käytettävän 
kolmannen osapuolen häiriöistä voittolahjakorttien toimituksiin liittyen. Posti ei vastaa teknisistä 
syistä perille tulemattomista osallistumisista. Postilla on oikeus sulkea arvonnan ulkopuolelle 
henkilö, joka rikkoo arvonnan sääntöjä tai käyttää muuten epärehellisiä keinoja. 
– 
Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. 
– 
Osallistujien tietoja käytetään arvonnan suorittamiseen ja palkinnon lähettämiseen. 
Osallistuneiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin arvonnan järjestämisen ja palkintojen 
toimittamisen kannalta on tarpeellista. Tämän jälkeen tiedot hävitetään.  
– 
Arvonnassa kerättäviä henkilötietoja (nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite) ei luovuteta 
kolmansille osapuolille. 
– 
Ennen lahjakorttipalkinnon saamista arvonnan voittaneiden videoiden kuvaajat luovuttavat 
Postille rajattomat oikeudet käyttää videota tai kuvaa kuten oikeuden muokata videon sisältöä 



sekä käyttää sitä markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta luovuttajalle. 
Kuvaajalle jää itselleen oikeus käyttää videota tai kuvaa omissa kanavissaan. Postilla ei ole 
velvollisuutta mainita osallistujaa julkaistessaan videon tai kuvan. 
 
Osallistuja vastaa Postille (mukaan lukien kolmansien vaatimukset) siitä, että video tai kuva ei 
riko kolmansien oikeuksia ja osallistujalla on tarvittavat luvat ja oikeudet kolmansilta, kuten 
kuvaajalta ja videolla tai kuvalla mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä. 
– 
Posti vastaa tähän arvontaan liittyvistä vaatimuksista enintään arvonnan kohteena olevan 
palkinnon määrällä. Postia ei voida pitää vastuussa odottamattomista olosuhteista aiheutuvasta 
arvonnan tai sen palkinnon peruuttamisesta, lykkäämisestä tai muuttamisesta. Posti varaa 
oikeuden sääntöjen muutoksiin ja arvonnan päättämiseen milloin tahansa. Tällaiset muutokset 
tulevat voimaan heti, kun sääntömuutokset on julkaistu Postin sivulla. 
 


