
 

 

 

Leikkuupuimurien KULJETTAJAHAASTE 2021 -valokuvakilpailu 

OSALLISTUMISEHDOT 

 

”Leikkuupuimurien KULJETTAJAHAASTE 2021 -valokuvakilpailu” (jäljempänä ”aktiviteetti”) on osa 

John Deeren digitaalista uutispalvelua (John Deere Digital News Services), ja sen järjestää John Deere 

Walldorf GmbH & Co.KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Saksa (jäljempänä ”John Deere”). 

 

Kampanjan tarkoitus 

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on ladata John Deere -leikkuupuimureita omistavien asiakkaiden 

valokuvia ja elonkorjuutarinoita, joissa esitellään heidän John Deere -leikkuupuimureitaan peltotyössä.  

 

Kampanjan kestoaika 

Aktiviteetti alkaa 1. heinäkuuta 2021 ja päättyy 30. syyskuuta 2021. Tänä aikana kaikki John Deere -

verkkosivuston vierailijat voivat äänestää valokuvatarinaa, josta pitävät eniten. Se valokuvatarina, 

josta on tykätty eniten tämän aktiviteetin päättyessä, voittaa. Aktiviteetin voittajat julkistetaan 

15. lokakuuta 2021 mennessä. Jos voittaja ei ota yhteyttä John Deereen sähköpostitse 21 vuorokauden 

kuluessa ilmoituksesta, hän menettää oikeuden palkintoon ja hänen tilalleen arvotaan korvaava 

voittaja. Jos ilmoitus ei mene perille, John Deere ei ole velvollinen tekemään muita tiedusteluja. 

John Deere varaa oikeuden peruuttaa tai keskeyttää John Deere -aktiviteetin painavasta syystä, 

etenkin jos aktiviteetin asiallista toteuttamista ei voida taata teknisistä tai lainopillisista syistä johtuen. 

Tällaisia syitä voivat olla tekniset ongelmat (laitteiston ja/tai ohjelmiston virheet, 

tietokonejärjestelmän virukset, manipulointi jne.), käyttöehtojen muutokset tai muut päätökset. 

Osallistujat eivät voi esittää mitään vaatimuksia, jotka johtuvat kilpailun ennenaikaisesta 

lopettamisesta edellä mainituin perustein. John Deere ilmoittaa osallistujille edellä mainitun lisäksi, 

että aktiviteetin saatavuutta ja toimivuutta ei voida taata. 

 

Osallistuminen 

Osallistuaksesi aktiviteettiin ota valokuva itsestäsi ja John Deere -leikkuupuimuristasi toiminnassa. 

Lataa se kilpailun valokuvagalleriaan ja lisää tarinasi suorituskyvystä pellolla. Osallistujien on annettava 

meille pyydetyt tiedot (etunimi, sukunimi, sukupuoli, maa, sähköpostiosoite) sekä hyväksyttävä nämä 

osallistumisehdot. 

Osallistuminen aktiviteettiin on täysin vapaaehtoista. Osallistuminen on maksutonta lukuun ottamatta 

osallistujalle internetin tai matkapuhelinverkon käytöstä koituvia kustannuksia.  



Selvyyden vuoksi todettakoon, että aktiviteettiin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä edellytä 

minkään tuotteiden tai palvelujen ostamista. 

Palkinnot 

• 1.–3. palkinto: VIP-matka John Deeren tehtaille Saksan Zweibrückeniin, Mannheimiin ja 

Bruchsaliin. Kolmen vuorokauden matkaan kahdelle hengelle sisältyvät lennot (tarvittaessa), 

majoitus ja siirtymäkuljetukset. Henkilökohtainen kierros toimipaikoissamme Zweibrückenissä, 

Mannheimissa ja Bruchsalissa.  

• 4. palkinto: Lahjakortti John Deere -verkkokauppaan: 250 € 

• 5. palkinto: Lahjakortti John Deere -verkkokauppaan: 150 € 

• 6. palkinto: Lahjakortti John Deere -verkkokauppaan: 100 € 

• 7.–16. palkinto: Lahjakortti John Deere -verkkokauppaan: 50 €  

 

Paikallinen John Deere -edustaja ottaa yhteyttä voittajiin lokakuun 2021 puoliväliin mennessä / 

viimeistään neljä viikkoa aktiviteetin päättymisen jälkeen. 

Osallistujat ovat vastuussa yhteystietojensa paikkansapitävyydestä. Siksi henkilötiedot tulee antaa 

rekisteröitymisen aikana huolellisesti. 

Osallistumiskelpoisuus, sulkeminen pois 

Kaikki 14 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt saavat osallistua aktiviteettiin, mikäli osallistumista ei 

ole nimenomaisesti suljettu pois. Alle 14 vuoden ikäisille henkilöille ei jaeta voittoa. Mikäli osallistuja 

ei ole täyttänyt 18 vuotta [21 vuotta Isossa-Britanniassa] tai ei jostain syystä ole toimivaltainen tai 

täysin toimivaltainen, osallistumiseen vaaditaan vanhempien (tai muun laillisen edustajan) lupa. Yksi 

henkilö saa osallistua aktiviteettiin vain kerran. Aktiviteettiin ei saa osallistua kolmannen osapuolen 

massaosallistumismenettelyjen kautta. 

Deere & Companyn, sen AktG:n luvun 15 ff. tarkoittamien sidosyritysten ja tytäryhtiöiden 

henkilökunnat ja näiden lähisukulaiset, edustajan työntekijät ja kaikki aktiviteetin suunnitteluun ja 

toteuttamiseen osallistuvat henkilöt eivät saa osallistua aktiviteettiin. 

John Deerellä on oikeus sulkea yksittäinen osallistuja pois haasteesta perusteltuihin syihin vedoten, 

esimerkiksi osallistumisehtojen rikkomisen, (yritetyn) manipuloinnin tms. vuoksi, ja tällöin sillä on 

myös oikeus ryhtyä oikeustoimiin. Mikäli pois sulkemisen perusteet täyttyvät, palkinnot voidaan jättää 

jakamatta tai vaatia myöhemmin palautettaviksi. Painavaan syyhyn perustuva pois sulkeminen ei 

oikeuta pois suljettua osallistujaa tekemään mitään vaateita John Deereä kohtaan. 

 

Oikeuksien antaminen ja siirto; kielletty ja kelpaamaton sisältö 

Osallistuja tiedostaa ja hyväksyy, että aktiviteettiin liittyen sivustolle www.deere.fi ladatut 

piirustukset/valokuvat antavat John Deerelle oikeuden näiden materiaalien käyttöön, mukaan lukien 

niiden painatuksen sekä käyttämiseen John Deeren julkaisuissa.  

Jokainen osallistuja vahvistaa, että hän on ladatun piirustuksen/valokuvan ainoa ja laillisesti oikeutettu 

tekijänoikeuksien haltija, mikä tarkoittaa, että lataava osallistuja on tehnyt kyseisen piirustuksen tai 

ottanut kyseisen valokuvan itse ja itsenäisesti sekä ettei kolmansilla osapuolilla ole oikeutta siihen. 



Osallistuja tiedostaa peruuttamattoman suostumuksensa siihen, että John Deere käyttää 

piirustusta/valokuvaa eli julkaisee ja levittää sitä soveltuvan tekijänoikeuslain mukaisesti. 

Soveltuvien tekijänoikeuslakien mukaisesti palkinnon saanut piirustuksen/valokuvan ladannut 

osallistuja myöntää John Deerelle ja sen tytäryhtiöille peruuttamattoman, ei-yksinoikeudellisen, 

alilisensoitavan oikeuden käyttää kyseisiä piirustuksia/valokuvia markkinointi- ja 

mainontatarkoituksiin ilman ajallisia, maantieteellisiä ja sisällöllisiä rajoituksia. Tähän sisältyy oikeus 

kopioida, levittää, näyttää, julkistaa, muokata ja muunnella tällaisia sähköisessä tai painetussa 

muodossa olevia piirustuksia/valokuvia missä tahansa mediassa. Tähän sisältyvät verkkojulkaisut 

erilaisilla John Deeren käyttämillä viestintäkanavilla sekä painetut julkaisut, kuten esitteet, 

mainoslehtiset, mainosjulisteet, julisteet ja kalenterit. 

Oikeuksien antaminen ja siirto palkitaan erilaisilla osallistumisehdoissa mainituilla palkinnoilla. 

Jos ladatuissa piirustuksissa/valokuvissa näkyy muita tunnistettavissa olevia henkilöitä, osallistuja 

takaa nimenomaisesti, että hän on saanut kaikilta materiaaleissa esiintyviltä muilta henkilöiltä 

kirjalliset suostumukset, jotka on toimitettava John Deerelle pyydettäessä. Osallistuja on vastuussa 

suostumusten keräämisestä sekä mahdollisista suostumusten keräämättä jättämisestä aiheutuvista 

vaatimuksista. 

John Deere takaa, että niiden osallistujien, jotka eivät voita, piirustukset/valokuvat poistetaan 

välittömästi eikä John Deere käytä niitä mihinkään muihin tarkoituksiin kampanjan päättymisen 

jälkeen. 

Piirustuksissa/valokuvissa ei saa näkyä sisältöä, joka on kiellettyä tai kelpaamatonta. Selvyyden vuoksi 

”kielletty ja kelpaamaton sisältö” tarkoittaa sellaisia piirustuksia/valokuvia, (i) joissa kuvataan ihmisten 

syrjintää henkilöpiirteiden, kuten rodun, kansallisuuden, ihonvärin, kansallisen alkuperän, uskonnon, 

iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, perhetilanteen, vammaisuuden, 

geneettisen tai muun sairauden yms. perusteella tai kannustetaan ihmisten syrjintään edellä 

mainittujen perusteella; (ii) joissa kuvataan alastomuutta, ihmisiä sopimattomissa tai vihjailevissa 

asennoissa tai toimintoja, jotka ovat sopimattomia tai seksuaalisesti provosoivia; (iii) joissa 

mainostetaan tai kuvataan huumeiden tai muiden laittomien aineiden käyttöä; (iv) jotka John Deere 

katsoo muuten oman ja ehdottoman harkintansa mukaan kelpaamattomiksi häpäisevän, kiistanalaisen 

tai muuten loukkaavan sisällön vuoksi.  

Jos piirustuksissa/valokuvissa näkyy kiellettyä ja/tai kelpaamatonta sisältöä, John Deerellä on oikeus 

poistaa nämä piirustukset/valokuvat välittömästi ja ilmoittaa niistä oman ja ehdottoman harkintansa 

mukaan.  

John Deerellä on myös oikeus poistaa piirustukset/valokuvat, jotka eivät vastaa John Deeren 

turvallisuussääntöjä, eli koneet, joita lapset tai kouluttamattomat henkilöt käyttävät tai joita ajetaan 

ilman vaadittua turvavyötä tai joissa on jokin muu piirre, joka saattaa johtaa onnettomuuteen ja 

loukkaantumiseen. 

Vain näiden sääntöjen mukaiset piirustukset/valokuvat julkaistaan John Deeren tekemän tarkastuksen 

jälkeen. 

 



Vastuu 

John Deeren, sen laillisten edustajien, henkilökunnan ja sijaisagenttien vastuu aktiviteetista tai siihen 

liittyvistä toimista rajoittuu juridisesta perusteesta riippumatta tahallisuuteen tai törkeään 

huolimattomuuteen. 

Edellä esitetty vastuun rajoitus koskee erityisesti tiedonvälityksen virheistä, viiveistä tai keskeytyksistä 

johtuvia vahinkoja, erityisesti aktiviteettipaikan esteettömyyttä, teknisten laitteiden ja palvelimen 

toimintahäiriöitä, virheellistä sisältöä, tietojen menetystä tai poistoa tai viruksia. Edellä mainittu 

vastuun rajoitus ei koske vahinkoja, jotka johtuvat ruumiinvammoista tai terveyden 

vahingoittumisesta tai olennaisten sopimusvelvoitteiden (kardinaalivelvoitteiden) rikkomisesta. 

Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat osallistujalle annettavia, sopimuksen merkitykseen ja 

tarkoitukseen perustuvia velvoitteita tai velvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa sopimuksen 

oikean täytäntöönpanon ja joiden noudattamiseen osallistuja voi säännöllisesti luottaa. Olennaisten 

sopimusvelvoitteiden lievissä rikkomustapauksissa John Deere on vastuussa vain sopimuksen 

solmimisen aikaan ennakoitavissa olevista, sopimukselle tyypillisistä vahingoista, paitsi jos 

korvausvaatimukset perustuvat ruumiinvammoihin tai terveyden vahingoittumiseen. 

 

Tietosuoja 

John Deere vastaa tietojenkäsittelystä. 

Aktiviteettiin osallistujien henkilötiedot (etunimi, sukunimi, maa, sähköpostiosoite, sukupuoli) 

kerätään, käsitellään ja niitä käytetään aktiviteetin tarkoituksiin. Tietoja kerätään, käsitellään ja 

käytetään yksinomaan aktiviteetin toteuttamiseen. John Deere kerää tietoja sopimuksen 

täytäntöönpanoa varten yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan 

mukaisesti. 

Osallistuja takaa, että hän on hankkinut etukäteen oikeudet omistavien kolmansien osapuolien 

suostumuksen aktiviteettiin osallistumisen tarkoitusta varten ladattaviin piirustuksiin tai valokuviin, 

joista hän ja/tai muut henkilöt ovat tunnistettavissa. John Deere käsittelee näitä henkilötietoja 

ainoastaan aktiviteetin käsittelyä ja toteuttamista varten. Tietojenkäsittely palvelee näin ollen 

sopimuksen täyttämistä. 

Mikäli osallistuja ei ole täyttänyt 16 vuotta, vanhempien (tai muun laillisen edustajan) on annettava 

suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 

Osallistuja tiedostaa, että voittaessaan hänen nimensä [etu- ja sukunimi] julkaistaan osana 

aktiviteettia.  

Osallistujan antamat tiedot poistetaan heti aktiviteetin päättymisen jälkeen, paitsi jos osallistuja on 

antanut suostumuksen tietojensa jatkokäsittelyyn tai lainsäädäntö velvoittaa säilyttämään tiedot. 

Jälkimmäisessä tapauksessa tietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen. Tiedot luovutetaan kolmansille 

osapuolille vain, jos aktiviteetin suorittaminen sitä edellyttää (esim. palkinnon lähettäminen), ellei 

osallistuja ole antanut suostumustaan jatkokäsittelyyn. 

Aktiviteetti on osa digitaalista uutispalvelua (Digital News Services), joten osallistuja antaa erillisen 

suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn digitaalisen uutispalvelun (Digital News Services) 



tarjoamista varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä aktiviteetin suorittamiseksi sekä 

henkilötietojen käsittelystä digitaalisen uutispalvelun (Digital News Services) tarjoamista varten on 

osoitteessa: http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-

consent_fi_FI.pdf  

Muut tiedot 

Mikäli näiden osallistumisehtojen edellä mainitut säännökset katsotaan pätemättömiksi tai niissä on 

tulkinnallisia aukkoja, muut säännökset säilyvät ennallaan. Pätemättömät tai puutteelliset säännökset 

säilyvät voimassa muutettuine sisältöineen, jotka mahdollisimman tarkasti vastaavat pätemättömän 

sisällön tarkoitusta. 

Tuomioistuimiin ei voida turvautua. 

Aktiviteetti ja osallistumisehdot kuuluvat Saksan liittotasavallan lainsäädännön piiriin. 

http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_fi_FI.pdf
http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_fi_FI.pdf

