
KILPAILUSÄÄNNÖT 

JUNG S.A.S., Société par Actions Simplifiée, joka on rekisteröity Pariisin kauppa- ja yhtiörekisteriin 

numerolla 804 049 476 ja jonka kotipaikka on Pariisissa osoitteessa 154 Boulevard Macdonald, 75019 

Pariisi (""Järjestäjä"") järjestää kilpailun ilman ostovelvoitetta (""Kilpailu"") 3.6.2021-30.6.2021.  

Peli järjestetään backmarket.fi-sivustolla (""sivusto"") 

 

1. Kilpailuun osallistuminen. 

Kilpailuun osallistuminen edellyttää sääntöjen (""säännöt"") hyväksymistä. Kilpailuun osallistuminen 

ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Kilpailuun voi osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet 

luonnolliset henkilöt, jotka asuvat Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Isossa-

Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Portugalissa tai Suomessa (jäljempänä ""osallistujat""). Järjestäjän 

työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi osallistua kilpailuun. Järjestäjä pidättää 

itsellään oikeuden pyytää osallistujaa todistamaan, että hän täyttää nämä ehdot. Osallistuakseen 

osallistujan on annettava sähköpostiosoitteensa tapahtumasivulla. Järjestäjä pidättää itsellään 

oikeuden sulkea pois osallistujat, jotka ovat tahallaan tai tahattomasti antaneet puutteellisen, 

virheellisen tai lukukelvottoman tiedot  tai jotka ovat antaneet tiedot muulla kuin säännöissä 

määrätyllä tavalla. Kilpailuun hyväksytään vain yksi osallistuminen henkilöä kohden (sama 

sähköpostiosoite ja/tai sama IP-osoite). Useat osallistumiset johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. 

 

2. Palkinto/palkinnot 

Kilpailun voittajaksi valitaan vain yksi (1) osallistuja. Voittajan palkinto on: yksi (1) kunnostettu iPhone 

11, jonka arvo on enintään 700 € sis verot, ja yksi (1) Philips LED-televisio, jonka arvo on enintään 600 

€ sis. verot. Voittaja sitoutuu hyväksymään palkinnon ehdotetulla tavalla, eikä palkintoa ole 

mahdollista vaihtaa rahaan, muihin tavaroihin tai palveluihin. Palkintoa ei ole mahdollista siirtää 

kolmannelle henkilölle. 

 

3. Voittajan valinta ja julkistaminen 

Vain yksi (1) voittaja valitaan satunnaisarvonnalla kaikkien osallistumisehdot täyttävien osallistujien 

joukosta. Järjestäjä järjestää tämän satunnaisarvonnan 01/07/2021. Järjestäjä ottaa voittajaan 

yhteyttä sähköpostitse ja pyytää palkinnon toimittamista varten tarvittavat tiedot. Jos järjestäjä ei 

saa vastausta valitulta voittajalta tai ei saa vaadittuja tietoja viidentoista (15) kalenteripäivän 

kuluessa, järjestäjä valitsee uuden voittajan ja alkuperäisen voittajan katsotaan menettäneen 

palkinnon. Kun voittajiin on otettu yhteyttä kolme kertaa tuloksetta, järjestäjä pidättää oikeuden olla 

jakamatta palkintoa. 

 

4. Vastuu 

Järjestäjää ei voida pitää vastuullisena siitä, jos kilpailun kulkuun vaikuttavat tekniset tai tietotekniset 

häiriöt, jotka eivät ole järjestäjän hallinnassa. Järjestäjän vastuu rajoittuu voitetun palkinnon 

toimittamiseen.  

 



5. Immateriaalioikeudet 

Teosto- ja taideoikeuksia koskevien lakien mukaisesti osallistuja ei saa kopioida tai esittää kilpailuun 

sisältyviä elementtejä tai osaa niistä. 

 

6. Henkilötiedot 

Osallistujien tietoja kerätään ja käytetään kilpailuun osallistumisen vahvistamiseksi, palkinnon 

myöntämiseksi ja kaupallisten tietojen hankkimiseksi osallistujan suostumuksella. Henkilötietojen 

suojaa koskevien säännösten mukaisesti osallistujilla on oikeus tutustua tietoihin, oikaista tai poistaa 

tiedot, rajoittaa tietojen käsittelyä, rajoittaa tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, vastustaa 

niiden käyttöä sekä peruuttaa suostumuksensa lähettämällä järjestäjälle pyynnön i) sähköpostitse 

osoitteeseen legal@backmarket.com tai ii) postitse seuraavaan osoitteeseen: Oikeusosasto / Data 

Manager Personal Back Market 154 Boulevard Macdonald 75019 PARIS. 

 

6. Henkilötiedot 

Osallistujien tietoja kerätään ja käytetään kilpailuun osallistumisen vahvistamiseksi, palkinnon 

myöntämiseksi ja kaupallisten tietojen hankkimiseksi osallistujan suostumuksella. Henkilötietojen 

suojaa koskevien säännösten mukaisesti osallistujilla on oikeus tutustua tietoihin, oikaista tai poistaa 

tiedot, rajoittaa tietojen käsittelyä, rajoittaa tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, vastustaa 

niiden käyttöä sekä peruuttaa suostumuksensa lähettämällä järjestäjälle pyynnön i) sähköpostitse 

osoitteeseen legal@backmarket.com tai ii) postitse seuraavaan osoitteeseen: Oikeusosasto / Data 

Manager Personal Back Market 154 Boulevard Macdonald 75019 PARIS. 

 

7. Sovellettava laki 

Näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakeja. Kaikki valitukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään 

yhden (1) kuukauden kuluttua kilpailun päättymisestä (postileimaa pidetään todisteena) kirjallisesti 

sääntöjen 6 artiklassa mainittuun osoitteeseen. Tämän päivämäärän jälkeen valituksia ei hyväksytä. 


