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Valokuvakilpailu Biggest Fan 2023 

YLEISET EHDOT 

 

”Valokuvakilpailu Biggest Fan 2023” (jäljempänä ”aktiviteetti”) on osa John Deere Digital News 
Serviceä. Sen järjestää John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Saksa 
(jäljempänä ”John Deere”). 

 

Kampanjan tarkoitus 

Aktiviteetin tarkoitus on asiakkaiden ja fanien valokuvien lataaminen. Valokuvan on esitettävä 
osallistuja John Deere Biggest Fanina. 

 

Kampanja-aika 

Aktiviteetti alkaa 1. helmikuuta 2023 ja päättyy 31. maaliskuuta 2023. JohnDeere-sivuston kaikki 
vierailijat voivat tänä aikana äänestää suosikkikuvakertomustaan. Eniten tykkäyksiä viimeisen päivään 
mennessä kerännyt valokuvakertomus voittaa. Aktiviteetin voittaja julkistetaan 30. huhtikuuta 2023. 
Jos voittaja ei ota yhteyttä John Deereen 21 päivän kuluessa sähköposti-ilmoituksesta, oikeus 
palkintoon raukea ja korvaava voittaja arvotaan. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa perille, John Deerellä 
ei ole velvoitetta jatkaa selvittämistä. 

John Deere pidättää oikeuden keskeyttää tai päättää John Deere -aktiviteetin perustellusta syystä, 
erityisesti jos aktiviteetin asiamukaista läpivientiä ei voida taata teknisistä tai juridista syistä. Näitä syitä 
ovat esimerkiksi tekniset ongelmat (laitteisto- ja/tai ohjelmistoviat, tietokonejärjestelmät virukset, 
manipulointi jne.), muutetut käyttöehdot tai muut päätökset. Osallistujat eivät voi esittää vaatimuksia, 
mikä aktiviteetti päättyy ennenaikaisesti edellä luetelluista syistä. John Deere huomauttaa edellä 
olevan lisäksi, että aktiviteetin käytettävyyttä ja toimintaa ei voida taata. 

 

Osallistuminen 

Osallistu kilpailuun ottamalla itsestäsi valokuva, joka esittää sinua John Deere Biggest Fanina. Lataa 
kuva kilpailun kuvagalleriaan. Osallistujien on annettava vaadittavat henkilötiedot (etunimi, sukunimi, 
sukupuoli, maa, sähköpostiosoite) ja hyväksyttävä osallistumisehdot. 

Osallistuminen aktiviteettiin on täysin vapaaehtoista. Osallistuminen on osallistujalle aiheutuvia 
matkapuhelin- tai Internetin käyttökustannuksia lukuun ottamatta maksuton.  

Tässä huomautetaan selkeyden vuoksi, että aktiviteettia ei ole liitetty tuotteiden tai palvelujen 
ostamiseen eikä se liity niihin millään tavoin. 

Palkinnot 
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 1. - 100. palkinto: John Deere Online Shopin lahjakortti: 100 € 

Osallistujat vastaavat antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. Ilmoittauduttaessa on siksi 
annettava virheettömät ja täydelliset henkilötiedot. 

Osallistumisoikeus; rajoitus 

Aktiviteettiin saavat osallistua kaikki 14 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, mikä osallistumista ei 
ole nimenomaisesti suljettu pois. Alle 14 vuoden ikäisille henkilöille ei luovuteta palkintoja. Mikäli 
osallistuja ei ole vielä täyttänyt yhdeksäätoista vuotta [21 vuotta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa] tai 
ei ole joistain muusta täysin oikeustoiminen, aktiviteettiin osallistuminen edellyttää vanhempien (tai 
muun laillisen edustajan) luvan. Jokainen osallistuja voi osallistua aktiviteettiin vain kerran. 
Osallistuminen ei ole sallittu kolmannen osapuolen automatisoidulla massaosallistumismenettelyllä. 

Deere & Companyn sekä § 15 et seq. AktG mukaisten sidosyritysten ja tytäryhtiön työntekijät sekä 
näiden lähiomaiset, edustajan työntekijä sekä kaikki aktiviteetin suunnitteluun ja läpivientiin 
osallistuneet henkilöt eivät saa osallistua. 

John Deerellä on oikeus sulkea yksittäisiä henkilöitä pois kilpailusta, mikäli siihen on oikeutettuja syitä, 
esimerkiksi yleisten ehtojen rikkominen, (yritetty) manipulointi jne., oikeus juridisiin toimiin 
pidätetään tällaisessa tapauksessa. Mikäli pois sulkemiselle on oikeutettuja perusteita, 
kunniakirjat/palkinnot voidaan perua myös myöhemmin tai vaatia takaisin. Perustelluista syistä pois 
suljetut osallistujat eivät voi esittää vaatimuksia John Deerelle. 

 

Oikeuksien antaminen ja luovuttaminen; kielletyt ja luvattomat sisällöt 

Kun osallistujat lähettävät osana aktiviteettia tehtyjä piirustuksia/valokuvia osoitteeseen 
https://www.deere.lu/de, osallistujat ilmoittavat saaneensa tiedoksi ja hyväksyvänsä, että John Deere saa 
painaa ja käyttää kaikkia piirustuksia/valokuvia julkaisuissaan ja käyttää niitä muihin tarkoituksiin.  

Jos osallistuja vahvistaa olevansa lähetetyn piirustuksen tai valokuvan ainoa omistaja. Osallistuja on 
toisin sanoen piirtänyt/valokuvannut henkilökohtaisen ja kolmansien osapuolten oikeuksista 
riippumatta. Osallistuja antaa peruuttamattoman edelleenkäyttöluvan, eli John Deere saa julkaista ja 
jaella piirustuksia/valokuvia voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaisesti. 

Tiedostojen lataaja antaa voittaessa John Deerelle ja sen kumppaneille tekijänoikeuslakien mukaisen, 
edelleen annettava rajoittamattoman luvan käyttää piirustuksia/valokuvia markkinointi- ja 
mainostarkoituksiin ilman aikarajoituksia, maantieteellisiä rajoituksia ja sisällöllisiä rajoituksia. Tähän 
sisältyy oikeus kopioida, jakaa, näyttää, antaa julkisesti käytettäväksi, käsitellä ja muuttaa piirustuksia 
kaikissa medioissa – esimerkiksi elektronisessa tai painetussa muodossa. Näihin kuuluva 
verkkojulkaisut erilaisissa John Deeren käyttämissä viestintäkanavissa sekä painetuissa julkaisuissa, 
esimerkiksi esitteissä, mainoksissa, bannereissa, julisteissa ja kalentereissa. 

Oikeuksien antaminen ja luovuttaminen palkitaan yleisissä ehdoissa luetelluilla palkinnoilla. 

Jos lähetetyssä piirustuksessa tai valokuvassa on muu tunnistettava henkilö, osallistuja takaa 
nimenomaisesti, että hänellä kaikkien muiden näkyvien henkilöiden kirjallinen suostumus. Suostumus 
on esitettävä pyynnöstä John Deerelle. Jos suostumuksia ei hankinta, osallistuja vastaa kaikista tästä 
seuraavista vaatimuksista. 
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John Deere takaa, että muiden kuin voittajien lähettämät piirustukset/valokuvat poistetaan 
viipymättä, eikä John Deere käytä niitä kampanjan päätyttyä muihin tarkoituksiin. 

Piirustuksia/valokuvissa ei saa olla kiellettyjä tai luvattomia sisältöjä. ”Kielletty ja luvaton sisältö” 
tarkoittaa piirustuksia/valokuvia (i), jotka edistävät ihmisten diskriminointia henkilökohtaisten 
ominaisuuksien, esimerkiksi etnisyyden, ihonvärin, kansallisuuden, uskonnon, iän, sukupuolen, 
seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, perhesuhteen, vammaisuuden, 
lääketieteelliseen tai geneettisen sairauden perusteella jne. tai esittävät tällaisia henkilöitä; (ii) 
piirustuksia/valokuvia, joista voidaan tunnistaa alastomuutta tai henkilöitä eksplisiittisissä tai 
vastenmielisissä asennoissa, tai joista voidaan tunnistaa vastenmielistä tai seksuaalisesti 
provokatiivista toimintaa; (iii) piirustuksia/valokuvia, jotka esittävät tai edistävät huumeiden ja muiden 
laittomien aineiden käyttöä; (iv) piirustuksia/valokuvia, joiden sisältö John Deeren oman ja 
ehdottoman arvion mukaan siveetöntä, ristiriitaista tai muuten loukkaava, mistä syystä 
piirustuksia/valokuvia pidetään luvattomina. 

John Deerellä on oikeus hävittää ja ilmoittaa oman harkintansa perusteella piirustuksia/valokuvia, 
joiden sisältö on kiellettyä ja/tai luvatonta.  

John Deerellä on oikeus poistaa kaikki piirustukset/valokuvat, jotka eivät vastaa John Deeren 
turvallisuusmääräyksiä, esimerkiksi jos lapset tai kouluttamattomat henkilöt käyttävät koneita, koneen 
ajaminen ilman turvavyötä tai muu käyttäytyminen, joka voi johtaa onnettomuuteen tai 
loukkaantumiseen. 

Vain näiden määräysten mukaisia piirustuksia/valokuvia julkaistaan, kun John Deere on ne tarkastanut. 

 

Vastuu 

John Deeren ja sen laillisten edustajien, työtekijöiden ja edustajien tästä aktiviteetista seuraava vastuu 
rajoittuu – lain perusteesta riippumatta – tahallisuus tai törkeään tuottamuksellisuuteen. 

Edellä mainittu vastuun rajoitus koskee erityisesti vahinkoja, joiden on syynä on vika, lähetyksen 
viivästyminen tai keskeytyminen, erityisesti aktiviteetin verkkosivun käytettävyyttä koskeva, teknisten 
laitteiden ja palvelimen toimintahäiriöt, virheelliset sisällöt, tietojen häviäminen tai poistaminen tai 
virukset. Edellä mainittu vastuun rajoitus ei koske vahinkoja, jotka seuraavat hengen, kehon tai 
terveyden vahingoittumisesta tai olennaisten sopimusvelvoitteiden (n.k. kardinaalivelvoitteiden) 
rikkomisesta. 

Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteiden, joiden on sopimuksen mukaan taattava osallistujalle 
merkitys ja tarkoitus, tai joiden täyttäminen vasta mahdollistaa sopimuksen soveltamisen ja sen, että 
osallistuja voi luottaa sopimukseen. Jos olennaista sopimusehtojen rikkomus on lievästi 
tuottamuksellinen, John Deere vastaa vahingoista, jotka olivat ennakoitavissa, kun sopimus solmittiin, 
ja ovat tyypillisiä tällaisissa sopimuksessa, ellei vahingonkorvausvaatimus perustu henkilövahinkoon 
tai terveyden vahingoittumiseen. 

 

Tietosuoja 

John Deere vastaa tietojen käsittelystä. 
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Aktiviteettiin osallistuvan henkilötiedot (etunimi, sukunimi, maa, sähköpostiosoite, sukupuoli) 
tallennetaan, käsitellään ja niitä käsitellään yhdessä lähetetyn kuvan kanssa osana aktiviteettia. John 
Deere tallentaa, käsittelee ja käyttää tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 (1) kohdan 
b) mukaisesti vain tämän kampanjan aikana. 

Kun osallistuja osallistuu aktiviteettiin lähettämällä piirustuksia tai valokuvia, joista osallistuja ja/tai 
muita henkilöitä voidaan tunnistaa, osallistuja takaa, että on hankkinut etukäteen kaikkien 
mahdollisten ulkopuolisten oikeuksien omistajien suostumuksen. John Deere käsittelee näitä 
henkilötietoja ainoastaan käsitellessään ja toteuttaessaan aktiviteetin. Tietoja käsitellään sopimuksen 
täyttämiseksi. 

Jos osallistuja on vielä enintään kuudentoista vuoden ikäinen, vanhempien (tai muiden laillisten 
edustajien) on sallittava henkilötietojen käsittely. 

Osallistuja suostuu siihen, että jos hän voittaa, hänen nimensä [etunimi ja sukunimi] julkistetaan osana 
aktiviteettia.  

Osallistujien antamat tiedot poistetaan heti aktiviteetin päätyttyä, ellei osallistuja ole sallinut 
jatkokäsittelyä tai jos lainsäädäntö edellyttää säilyttämään tiedot. Viimemainitussa tapauksessa 
tietojen kaikki muu käsittely estetään. Mikäli osallistuja ei ole sallinut lisäkäsittelyä, tiedot luovutetaan 
kolmannelle osapuolelle vain, jos aktiviteetti sitä edellyttää (esim. palkinnon lähettäminen). 

Aktiviteetti on osa Digital News Serviceä ja osallistuja antaa siksi erityisen luvan käsitellä 
henkilötietojaan Digital News Servicen tarjoamiseksi. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä 
aktiviteetin järjestämiseksi sekä henkilötietojen käsittelystä Digital News Servicen tarjoamiseksi on 
täällä: https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-
consent_de_CH.pdf   

Sekalaista 

Jos edellä luetellut yleiset osallistumisehdot ovat virheellisiä tai puutteellisia, muut ehdot ovat 
edelleen voimassa. Virheelliset tai epätäydelliset määräykset korvataan määräyksillä, joiden sisältö 
lähinnä vastaa virheellisten sisältöjen tarkoitusta. 

Riitoja ei ratkota tuomioistuimessa. 

Aktiviteettiin ja yleisiin osallistumisehtoihin sovelletaan Saksan lakia. 


