
NIKOTIINILLE STOP -KILPAILUN SÄÄNNÖT 

1. Kilpailu on tarkoitettu ainoastaan Omnia Koulutuksessa opiskeleville oppilaille. 

2. Kilpailuaika on 3 viikkoa, jonka lisäksi kilpailun valmistautumiseen ja ilmoittautumiseen on varattu 

yhteensä 2 viikkoa. 

3. Kilpailuun ilmoittautuminen ja valmistautuminen        13.3.–26.3.2017  

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettaminen  27.3.– 13.4.2017 

4. Kilpailuun osallistuja sitoutuu olemaan ilman tupakka- ja nikotiinituotteita koko kilpailujakson ajan. 

Tupakka- ja nikotiinituotteita ovat perinteinen savuke, nuuska, sähkösavuke, sikari, piippu ja 

vesipiippu. 

5. Kilpailuun voivat osallistua myös ne, jotka eivät käytä tupakka- ja/tai nikotiinituotteita. 

6. Kilpailuun ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumiskaavake kilpailun kotisivulla 

Fressis.fi/NikotiinilleStop. 

7. Kilpailulla on oma Facebook-ryhmä Nikotiinille Stop, johon toivotaan kaikkien kilpailuun 

osallistuvien liittyvän. 

8. Kilpailuun osallistuja voi käyttää nikotiinikorvaushoitoa tai lääkemääräyksellä ostettuja 

vieroituslääkkeitä kilpailujakson aikana. 

9. Voittaja valitaan arpomalla. Arvonnan viralliset valvojat ovat Omnia Koulutuksen henkilökunnan 

jäsen sekä Suomen Syöpäyhdistyksen työntekijä. 

10. Arvonnan voittanut haastatellaan. Lisäksi hänen tulee esittää kaksi todistajaa, jotka vahvistavat, 

ettei voittaja ole käyttänyt tupakka- ja nikotiinituotteita kilpailuaikana. 

11. Jos ensimmäinen arvottu voittaja ei ole onnistunut olemaan kilpailujakson ajan ilman tupakka- ja 

nikotiinituotteita, arvotaan kilpailijoiden keskuudesta uusi voittaja. 

12. Voittajaan ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.  

13. Pääpalkintona on Playstation 4 -pelikonsoli, jonka voi voittaa yksi kilpailija. Pääpalkinnon lisäksi 

arvotaan 20 kpl 2 leffalipun pakettia. 

  



REKISTERISELOSTE  
 
Suomen Syöpäyhdistys ry Helsingissä 10.3.2017 

Rekisterinpitäjä:  Suomen Syöpäyhdistys ry 
          Unioninkatu 22, 00130 Helsinki 

   

Rekisterin nimi:  Nikotiinille Stop -kilpailun osallistujarekisteri. 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:  

 Suomen Syöpäyhdistys kerää Webropol-kyselyllä Omnia Koulutuksen kanssa yhteistyössä 
toteutettavaan kilpailuun ilmoittautuneiden tiedot. 

 Kilpailun yhteydessä annettuja tietoja käytetään vain kilpailijoiden kannustusviestien lähettämiseen 
ja voittajien arvontaan. 

 Kilpailuun osallistuneiden yhteystiedot hävitetään palkintojen toimittamisen jälkeen. 

 Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
 
Rekisterin tietosisältö: Rekisteri sisältää Nikotiinille Stop -kilpailuun osallistuneiden nimet, 
ryhmätunnukset, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö  
 
Säännönmukaiset tietolähteet: Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämällä fressis.fi/NikotiinilleStop-sivulla on 
linkki ilmoittautumiseen, joka tehdään Webropol-kyselyllä. 
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tiedot luovutetaan ilmoittautumisen jälkeen kilpailun toiselle 
osapuolelle, Omnia Koulutuksen asiantuntija Oihonna Vilhulle. 
 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:  Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. 
 

Rekisterin suojauksen periaatteet:  Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin 
asiaankuulumattomat henkilöt tai tahot eivät pääse niihin käsiksi. 
 


