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EKP:n #EUROat20-QuizTaisto-kilpailun ehdot 

Euroopan keskuspankki (EKP) juhlistaa euron 20-vuotistaivalta järjestämällä MAG Interactive AB:n tuella 

tietokilpailun QuizTaisto-sovelluksessa. EKP:n #EUROat20-QuizTaisto-kilpailu alkaa 18.2.2019 klo 
10.00 ja päättyy 10.3.2019 klo 23.59 (Keski-Euroopan aikaa). 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki, jotka asuvat Euroopan unionin (EU)
1
 alueella ja voivat rekisteröityä 

QuizTaisto-sovelluksen käyttäjäksi
2
 [palveluehdot].

Tietovisaan vastaaminen ja kilpailuun osallistuminen: 

1. Lataa QuizTaisto-mobiilisovellus ja luo käyttäjätili (tilin luomiseksi tarvitset käyttäjänimen, 
sähköpostiosoitteen ja salasanan).

2. Vastaa sovelluksen aloitussivulla näkyvän #EUROat20-visan kysymyksiin.

3. Kilpailun päättymispäivän (10.3.2019) jälkeen järjestetään kaikkiin 18 kysymykseen oikein 
vastanneiden kesken arvonta, jossa valitaan 30 voittajaa.

4. Voittajat saavat QuizTaisto-sovelluksessa ilmoituksen, jossa heitä pyydetään lähettämään MAG 
Interactive AB:lle sähköpostiviesti palkinnon saamiseksi. Ilmoituksen saamiseksi on hyvä 
varmistaa, että ilmoitukset-toiminto on päällä sekä sovelluksessa että mobiililaitteessa.

5. Palkinnon saamiseksi voittajilla on ilmoituksen lähetyshetkestä lähtien kymmenen arkipäivää 
aikaa lähettää yhteystiedoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen viesti ja osoittaa 
osallistumiskelpoisuutensa. Heidän täytyy myös lukea ja hyväksyä nämä kilpailuehdot ja 
henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot.

6. Osallistumiskelpoisuuden tarkastamisen jälkeen jokaista voittajaa pyydetään valitsemaan 
jompikumpi seuraavista palkinnoista: kuukauden yhtäjaksoisesti kelpaava Interrail Global 
Pass -kortti tai iPad Pro -taulutietokone (10.5”, 64GB). Palkinnot myöntää EKP.

7. Kullakin voittajalla on oikeus vain yhteen palkintoon.

8. Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja MAG Interactive AB:n työntekijät ja muu 
henkilöstö tai heidän lähiomaisensa (puolisot, avopuolisot, vanhemmat, lapset ja sisarukset) eivät 
voi osallistua kilpailuun.

9. Kilpailuun sovelletaan myös MAG Interactive AB:n (englanninkielisiä) palveluehtoja. 

Jos osallistuja ei noudata näitä ehtoja, hänet suljetaan pois kilpailusta. 

1
Euroopan unionin maat ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, 
Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, 
Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. 

2 MAG Interactive AB:n palveluehtojen mukaan yhtiön pelejä voivat pelata ja palveluja käyttää henkilöt, 
jotka täyttävät seuraavat (henkilön kotimaan mukaan vaihtelevat) vähimmäisikävaatimukset: 
Alankomaat, Liettua, Luxemburg, Ranska, Saksa, Slovakia ja Unkari: 16 vuotta; Suomi: 15 vuotta; 
Itävalta: 14 vuotta; kaikki muut maat: 13 vuotta. 

https://www.maginteractive.com/
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
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Tietosuoja 

1. EKP:hen sovellettava tietosuojalainsäädäntö 

Kaikkia osallistujien antamia henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti.
3
  

2. Mitä henkilötietoja käsitellään? 

EKP käsittelee rekisteröitymislomakkeella annetut voittajien henkilötiedot (esim. käyttäjänimi ja 

sähköpostiosoite) sekä palkinnon toimittamiseksi tarvittavat muut tiedot (kuten etu- ja sukunimi, 

syntymäaika, postiosoite ja – jos voittaja valitsee Interrail Global Pass -kortin – kansalaisuus ja passin tai 

henkilökortin numero). 

3. Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä? 

Rekisterinpitäjä on EKP, ja henkilötietojen käsittelystä vastaa EKP:n viestinnän pääosasto.  

Kilpailun järjestää ruotsalainen MAG Interactive AB, joka on EKP:n ulkopuolinen palveluntarjoaja. Se 

käsittelee QuizTaisto-sovelluksen kautta kerätyt tiedot. 

4. Miksi henkilötietoja käsitellään ja mihin lainsäädäntöön käsittely perustuu? 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään osallistujien suostumuksella kilpailun hallinnointitarkoituksiin, joita 

ovat muun muassa yhteydenpito osallistujiin ja heille tiedottaminen, palkintojen myöntäminen sekä 

voittajien etu- ja sukunimien tai käyttäjätunnusten julkaiseminen EKP:n ja/tai EKPJ:n kansallisten 

keskuspankkien ja/tai EU:n muiden toimielinten verkkosivuilla sekä Facebookissa, Instagramissa, 

Twitterissä, Linkedlnissä ja muissa sosiaalisen median kanavissa. 

Ilmoittaessaan pyydetyt henkilötiedot osallistujat myös antavat suostumuksensa niiden käsittelyyn edellä 

mainituissa tarkoituksissa. Osallistujat voivat perua suostumuksensa milloin vain ilmoittamalla asiasta 

sähköpostitse EKP:n viestinnän pääosastolle osoitteeseen ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. 

Suostumuksen perumisen jälkeen osallistujan henkilötietoja ei käsitellä vastaisuudessa, mutta niiden 

aiempi käsittely säilyy laillisena. 

5. Kenelle henkilötietoja luovutetaan? 

Osallistujien antamia henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajille:  

 kilpailun hallinnoinnista vastaaville EKP:n viestinnän pääosaston työntekijöille; 

 niille saksalaisen matkanjärjestäjän Westtours-Reisen GmbH:n työntekijöille, jotka 

käsittelevät Interrail Global Pass -kortin palkinnoksi valinneiden voittajien tietoja EKP:n 

ohjeiden mukaisesti ja tämän lukuun. 

EKP:n verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa julkaistut voittajien etu- ja sukunimet tai 

käyttäjätunnukset ovat kaikkien nähtävissä.  

6. Kuinka kauan tietoja säilytetään? 

EKP säilyttää henkilötiedot kolmen (3) kuukauden ajan niiden toimituspäivästä. Sen jälkeen tiedot 

poistetaan. 

EKP:n verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavissa (Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä tai 

Linkdedlnissä) julkaistut henkilötiedot säilytetään kanavien tietosuojalausekkeissa ilmoitetun ajan. 

7. Osallistujien oikeudet 

Osallistujilla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa, oikaista niitä ja (tietyin rajoituksin) pyytää niiden 

poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti. Oikeuksia voi käyttää 

                                                      
3
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta. 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.FIN&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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lähettämällä sähköpostia EKP:n viestinnän pääosastolle osoitteeseen 

ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. 

Henkilötietoihin liittyvät kysymykset voi lähettää EKP:n tietosuojasta vastaavalle henkilölle 

sähköpostiosoitteeseen dpo@ecb.europa.eu.  

Lisäksi osallistujilla on oikeus kääntyä kaikissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä 

Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen. 

 

Kilpailun peruuttaminen ja sovellettava laki 

EKP:llä ja MAG Interactive AB:llä on milloin tahansa oikeus kilpailun osittaiseen tai täydelliseen 

peruuttamiseen. 

Kilpailuun sovelletaan Saksan lakia. Muut kuin näissä ehdoissa nimenomaisesti käsitellyt kysymykset 

ratkaisee EKP, ja sen päätökset ovat lopullisia. Mahdolliset vaateet on esitettävä kahden kuukauden 

kuluessa kilpailun päättymispäivästä. 

 

Tämä on epävirallinen käännös. Oikeudellista arvoa on ainoastaan kilpailun englanninkielisillä ehdoilla. 

 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/

