
Ronald McDonald Lastentalosäätiön Facebook-arvontojen yleiset säännöt 
 

Alla olevat säännöt ovat voimassa kaikissa Facebook-arvonnoissa, ellei toisin mainita. 

Arvonnan järjestäjä 
Ronald McDonald Lastentalosäätiö 
Oksakoskenpolku 6 
00250 Helsinki 
y-tunnus: 1088685-3 
 
Arvontaan osallistuminen 
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien Ronald 
McDonald Lastentalosäätiön työntekijät ja yhteistyökumppanit, jotka ovat osallistuneet arvonnan 
valmisteluun tai toteuttamiseen. Arvontaan eivät voi myöskään osallistua edellä mainittujen 
työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt. 
 
Arvontaan voi osallistua Ronald McDonald Lastentalosäätiön Facebook-sivulla 
osoitteessa https://www.facebook.com/RonaldMcDonaldLastentalosaatio/ seuraavasti:  

1. tykkäämällä arvonnasta kertovasta Facebook-julkaisusta Ronald McDonald 
Lastentalosäätiön Facebook-sivulla JA 

2. tykkäämällä Ronald McDonald Lastentalosäätiön Facebook-sivusta. 

Mikäli osallistuja on tykännyt vain joko Ronald McDonald Lastentalosäätiön Facebook-sivusta tai 
arvonnasta kertovasta julkaisusta, osallistumista ei huomioida. Muutoin virheellisiä tai 
puutteellisia osallistumisia ei myöskään oteta huomioon. 

Arvonnan ajankohta 
Arvonnan ajankohta ilmoitetaan Ronald McDonald Lastentalosäätiön Facebook-sivulla kyseistä 
arvontaa koskevan julkaisun yhteydessä. 

Arvonnan palkinnot 
Palkinnot ilmoitetaan Ronald McDonald Lastentalosäätiön Facebook-sivulla kyseistä arvontaa 
koskevan julkaisun yhteydessä. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Ronald 
McDonald Lastentalosäätiö ei vaihda palkintoa rahaksi tai muuksi tavaraksi. 

Arvonnan voittajan valinta 
Ronald McDonald Lastentalosäätiö arpoo voittajan / voittajat osallistumisehdot täyttäneiden 
osallistujien joukosta. Voittaja / voittajat ilmoitetaan Ronald McDonald Lastentalosäätiön 
Facebook-sivustolla ja voittajalle lähetetään myös Facebook Messenger -viesti. Voittaja toimittaa 
järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten Facebook Messenger -toiminnolla tai 
sähköpostitse, jos näin erikseen sovitaan. Mikäli henkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa 
yhteydenotosta, Ronald McDonald Lastentalosäätiö pidättää oikeuden valita uuden voittajan. 



Arvonnan järjestäjän oikeudet 

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja asuinpaikkakunta Ronald 
McDonald Lastentalosäätiön Facebook-sivulla sekä järjestäjän omilla verkkosivuilla. 

Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon ja 
palkintojen toimittamiseen. Henkilötiedot hävitetään arvonnan päättymisen jälkeen. 

Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään 
aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. 

Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan Ronald McDonald Lastentalosäätiön Facebook -
arvontojen yleisiä sääntöjä. Ronald McDonald Lastentalosäätiö ei ole vastuussa Facebook-
julkaisujen kommenttien sisällöstä eikä valvo kommentointia. Ronald McDonald Lastentalosäätiö 
kuitenkin pidättää oikeuden poistaa julkaisujensa kommenttikentässä julkaistut asiattomat 
kommentit ja mainokset ilman erillistä ilmoitusta. Ronald McDonald Lastentalosäätiöllä on oikeus 
poistaa osallistuja arvonnasta ja Facebook-seuraajistaan, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan 
sääntöjä ja ehtoja. 

Ronald McDonald Lastentalosäätiö noudattaa kaikissa arvonnoissaan Suomen lakia. Arvonnan 
järjestäjä maksaa palkinnosta menevän arpajaisveron. 

Järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä arvonnan aikana ilmoittamalla muutoksesta 
kampanjasivustolla tai muulla tavalla. Ronald McDonald Lastentalosäätiöllä on oikeus peruuttaa 
arvonta ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee painava syy (esim. ratkaisematon tekninen 
ongelma). 

Ronald McDonald Lastentalosäätiö pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. 

Arvonnat eivät ole Facebookin sponsoroimia, suosittelemia, hallinnoimia eivätkä millään tavalla 
liity Facebookiin. Osallistumalla kilpailuun vapautat Facebookin kaikesta vastuusta kilpailuun 
liittyen. 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Ronald McDonald Lastentalosäätiöön. 

  

  



Ronald McDonald Lastentalosäätiön Instagram-arvontojen yleiset säännöt 

Säännöt ovat voimassa kaikissa Instagram-arvonnoissa, ellei toisin mainita. 

Arvonnan järjestäjä 
Ronald McDonald Lastentalosäätiö 
Oksakoskenpolku 6 
00250 Helsinki 
y-tunnus: 1088685-3 
 
Arvontaan osallistuminen 
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien Ronald 
McDonald Lastentalosäätiön työntekijät ja yhteistyökumppanit, jotka ovat osallistuneet arvonnan 
valmisteluun tai toteuttamiseen. Arvontaan eivät voi myöskään osallistua edellä mainittujen 
työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt.  
 
Arvontaan voi osallistua Ronald McDonald Lastentalosäätiön Instagram-sivulla osoitteessa 
https://www.instagram.com/ronaldmcdonaldlastentalosaatio/ seuraavasti: 
 

1) tykkäämällä arvonnasta kertovasta Instagram-julkaisusta Ronald McDonald 
Lastentalosäätiön Instagram-sivulla JA 

2) liittymällä Ronald McDonald Lastentalosäätiön Instagram-sivun seuraajaksi. 
 

Mikäli osallistuja on vain joko liittynyt Ronald McDonald Lastentalosäätiön Instagram-sivuston 
seuraajaksi tai tykännyt arvonnasta kertovasta julkaisusta, osallistumista ei huomioida. Muutoin 
virheellisiä tai puutteellisia osallistumisia ei myöskään oteta huomioon. 
 
Arvonnan ajankohta 
Arvonnan ajankohta ilmoitetaan Ronald McDonald Lastentalosäätiön Instagram-sivulla kyseistä 
arvontaa koskevan julkaisun yhteydessä. 
 
Arvonnan palkinnot 
Palkinnot ilmoitetaan Ronald McDonald Lastentalosäätiön Instagram-sivulla kyseistä arvontaa 
koskevan julkaisun yhteydessä. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Ronald 
McDonald Lastentalosäätiö ei vaihda palkintoa rahaksi tai muuksi tavaraksi. 
 
Arvonnan voittajan valinta 
Ronald McDonald Lastentalosäätiö arpoo voittajan / voittajat osallistumisehdot täyttäneiden 
osallistujien joukosta. Voittaja / voittajat ilmoitetaan Ronald McDonald Lastentalosäätiön 
Instagram-sivustolla ja voittajalle lähetetään myös Instagramin Direct Message -toiminnolla viesti. 
Voittaja toimittaa järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten Direct Message -
toiminnolla tai sähköpostitse, jos näin erikseen sovitaan. Mikäli henkilöä ei tavoiteta kahden viikon 
kuluessa yhteydenotosta, Ronald McDonald Lastentalosäätiö pidättää oikeuden valita uuden 
voittajan. 
 
Arvonnan järjestäjän oikeudet 

https://www.instagram.com/ronaldmcdonaldlastentalosaatio


Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja asuinpaikkakunta Ronald 
McDonald Lastentalosäätiön Instagram-sivulla sekä järjestäjän omilla verkkosivuilla. 
 
Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon ja 
palkintojen toimittamiseen. Henkilötiedot hävitetään arvonnan päättymisen jälkeen. 

Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään 
aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. 
 
Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan Ronald McDonald Lastentalosäätiön Instagram -
arvontojen yleisiä sääntöjä. Ronald McDonald Lastentalosäätiö ei ole vastuussa Instagram-
julkaisujen kommenttien sisällöstä eikä valvo kommentointia. Ronald McDonald Lastentalosäätiö 
kuitenkin pidättää oikeuden poistaa julkaisujensa kommenttikentässä julkaistut asiattomat 
kommentit ja mainokset ilman erillistä ilmoitusta. Ronald McDonald Lastentalosäätiöllä on oikeus 
poistaa osallistuja arvonnasta ja Instagram-seuraajistaan, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan 
sääntöjä ja ehtoja. 
 
Ronald McDonald Lastentalosäätiö noudattaa kaikissa arvonnoissaan Suomen lakia. Arvonnan 
järjestäjä maksaa palkinnosta menevän arpajaisveron. 
 
Järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä arvonnan aikana ilmoittamalla muutoksesta 
kampanjasivustolla tai muulla tavalla. Ronald McDonald Lastentalosäätiöllä on oikeus peruuttaa 
arvonta ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee painava syy, esim. vakava tekninen 
ongelma. 
 
Ronald McDonald Lastentalosäätiö pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. 
 
Arvonnat eivät ole Instagramin sponsoroimia, suosittelemia, hallinnoimia eivätkä millään tavalla 
liity Instagramiin. Osallistumalla kilpailuun vapautat Instagramin ja Facebookin kaikesta vastuusta 
kilpailuun liittyen. 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Ronald McDonald Lastentalosäätiöön. 
 
 

 
 


