Kilpailun säännöt ja tietosuoja
Kilpailun järjestää Jamkicks Oy / Musiikkikoulut Demo ja Jamkids. Kilpailu on voimassa 1.7. – 31.8. ja
voittajat arvotaan 5.9.2018. Kilpailuun voi osallistua jamkids.fi-nettisivulla.
Palkintoina arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken:
1 x oppilaspaikka Jamkids Musiikkikouluun lukuvuodeksi 2018-2019
Oppilaspaikka käy 30 tai 45 minuutin muskariin.
1 x oppilaspaikka Musiikkikoulu Demoon lukuvuodeksi 2018-2019
Oppilaspaikka käy ryhmätunnille ja popkuoroon.
4 x risteily 2-4 hengelle Viking Linella
a.

Helsinki-Tukholma-risteily (2 yötä laivalla, päivä perillä), A/B-hytti 2-4 henkilölle, voimassa
22.12.2018 asti, la–to-lähdöt.

b.

Lahjakortti käy myös miniristeilylle Helsingistä, päiväristeilylle Tallinnaan tai vuorokauden
risteilylle Turusta.

2 x Helsinki-Tallinna päiväristeily 4 hengelle Eckerö Linella:
Matkalahjakortti sisältää neljän hengen päiväristeilyn Helsingistä Tallinnaan. Voimassa
31.12.2018 asti.
1 x perhelippu Kaunis Kanavareitti –saaristoristeilylle
Perhelippu sisältää kaksi aikuista ja perheen 6-15 -vuotiaat lapset. 0-5-vuotiaat lapset
matkustavat ilmaiseksi. Voimassa 30.9.2018 asti.
1 x kurssiosallistuminen TSL Helsingin kurssille

Yksi vapaavalintainen kurssiosallistuminen (arvo max. 200 euroa). Kurssin tulee alkaa
30.3.2019 mennessä.
2 x Ukulele (Ortega RU-sarja)
2 x 40 euron lahjakortti Tapanilan Urheilukeskukseen
Lahjakorttia voi käyttää Tapanilan Urheilukeskuksessa keilailuun, kuntosaliin tai kiipeilyyn sekä
Puistolan Mailapelikeskuksessa eri mailapeleihin.

Kilpailuun voi osallistua yhden kerran.
Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.
Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi, ei toiseksi palkinnoksi eikä sitä saa luovuttaa
eteenpäin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 12.9.2018 mennessä, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi
voittaja.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterin pitäjä Jamkicks Oy, Saukonpaadenranta 4G, 00180 Helsinki.

Rekisterin nimi
Musiikkikoulujen Jamkids ja Demo kilpailurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Kilpailurekisteriä käytetään tämän kilpailun voittajan arpomiseen sekä Musiikkikoulujen markkinointiin.
Kaikille kilpailuun osallistuneille lähetetään sähköposti kilpailun päätyttyä. Tämän jälkeen
markkinointipostia lähetetään vain henkilöille, jotka ovat antaneet markkinointiluvan
arvontalomakkeella.

Rekisterin sisältämät tiedot
Kilpailurekisteriin talletetaan ainoastaan lomakkeelle täytetyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan kilpailun kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja.
Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta
määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Jamkicks Oy, Heli Miinin, Saukonpaadenranta 4G, 00180 Helsinki

