
Kampanjan säännöt, osallistujan hakemus ja suostumus henkilötietojen käyttöön  
 
Kampanjan ”Jäsenetukampanja” säännöt  
 
Kampanjan järjestäjä  
 
Insinööriliitto IL ry (”Insinööriliitto”)  
Y-tunnus 0201364-9  
Postiosoite Ratavartijankatu 2, 00520 HELSINKI  
 
Myöhemmin tässä tekstissä ”Insinööriliitto” tai ”Järjestäjä”.  
 
Kampanja-aika ja vaiheet  
Ensimmäinen vaihe 17.8.2022–17.9.2022  
 
Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa Insinööriliitto hakee henkilöitä mainoskampanjaan. Kaikki hakijat 
saavat palkinnoksi yllätyslahjan ja osallistuvat Suunto-kellon arvontaan. 
 
Toinen vaihe: Lokakuu 2022-vuosi 2023 
 
Toisessa vaiheessa ensimmäisen vaiheen osallistujista valitaan tietty määrä henkilöitä heidän vastauksensa 
perusteella.  
 
Kampanjan kuvaus, osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus  
 
Osallistujilta edellytetään nimenomaista suostumusta kampanjan osallistumiseen. Toisessa kampanjan 
vaiheessa valittu henkilö tulee esiintymään Insinööriliiton tai/ja sen yhteistyökumppaneiden mainoksissa. 
Kaikilta kampanjan osallistujilta pyydetään suostumus henkilön nimen, ammattiliittoon/järjestöön 
kuulumisen tiedon, vastaukset Insinööriliiton esittämiin kysymyksiin ja kuvan/ videoiden käsittelyyn. 
Valitulle henkilölle osallistumisesta kampanjan toiseen vaiheeseen, palkitaan. Erikseen kuvauspäivään 
valituille maksetaan 400 €:n palkkio. Toiseen vaiheeseen valitulle henkilölle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
Osallistuminen kampanjaan on vapaaehtoista.  
Osallistumista kampanjaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen.  
 
Insinööriliiton työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään tai yhteistyötahoilla, jotka ovat olleet tekemisissä 
tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, ei ole oikeutta osallistua kampanjaan.  
 
Palkkioon liittyvät ehdot  
 
Sama henkilö voi osallistua vain kerran kampanjan aikana.  
Palkkiota ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.  
 
Järjestäjän vastuu  
Kampanjan järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkkioiden 
määrään ja arvoon. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, 
jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän 
kampanjaan.  
Säännöt koskevat kaikkia osallistujia  



Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan sääntöjä. 
Insinööriliitto pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Sääntöjen soveltamiseen ja 
tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee kampanjan Järjestäjä. Kaikki immateriaalioikeudet 
Insinööriliiton mainosaineistoon yksinoikeudella kuuluvat Insinööriliitolle. Osallistumalla kampanjaan 
osallistujat luovuttavat oikeudet ja omistusoikeudet heidän luovaan materiaaliin, esim. kertomuksiinsa, jota 
mahdollisesti käytetään Insinööriliiton mainosaineistossa.  
 
Henkilötietojen käyttö  
Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja näiden kampanjan sääntöjen ja Insinööriliiton 
tietosuojakäytännön mukaisesti. Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja ainoastaan kampanjan ja 
arvonnan toteuttamiseksi ja palkkioiden luovuttamiseksi.  
Toiseen vaiheeseen ei valittujen henkilöiden henkilötiedot poistetaan heti, kun henkilöiden valinta toiseen 
kampanjan vaiheeseen on suoritettu. Toiseen vaiheeseen valittujen henkilöiden henkilötietoja käytetään 
henkilön suostumuksensa ja kampanjan sääntöjen mukaisesti. Insinööriliitto poistaa toiseen vaiheeseen 
osallistujien henkilöiden henkilötiedot vuoden 2023 loppuun mennessä. 


