
 
Minun taksini…-arvontakyselyn säännöt: 
 
1. Kilpailun järjestää Lähitaksi Oy, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki. 
2. Kilpailuun voi osallistua Lähitaksin tapahtumaosastoilla tablettilaitteilla. Lisätietoa Lähitaksin tapahtumista 
löydät: www.lahitaksi.fi. 
3. Kilpailuun voi osallistua kaikki Suomessa asuvat 16 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, pois lukien 
niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa sekä Lähitaksin kanssa 
sopimussuhteessa olevat taksiautoilijat ja taksinkuljettajat. 
4. Kilpailu on voimassa 19.5, 26.5 ja 2.6.2018. 
5. Palkintona pelissä arvotaan 3 kpl -arvokortteja jokaisen tapahtuman yhteydessä. 
6. Jokainen kyselyyn osallistunut saa Lähitaksi-kangaskassin tai vastaavan tuotteen. 
7. Lähitaksiraha-arvokortit toimivat vain Lähitaksin autoissa. 
8. Pääpalkinnon voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
9. Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun 
palkinnon arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Lähitaksi Oy:n, kilpailun 
yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka 
koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän 
kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun 
tavaraan. 
10. Järjestäjä vastaa lakisääteisestä arpajaisverosta. 
11. Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä virallisia sääntöjä ja järjestäjän 
päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 
 
 
Rekisteriseloste 
 
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 
 
REKISTERIN NIMI 
Lähitaksin markkinointirekisteri 
 
REKISTERINPITÄJÄ 
Lähitaksi Oy 
Osoite: Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki 
p. 09 477 80350, myynti@lahitaksi.fi 
 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Lähitaksilta pyydettyä yhteydenottoa varten. 
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: 
- Henkilö- ja yhteystiedot 
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä arvontaan osallistuttaessa. 
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 
Käyttäjärekisterin tietoja ei käytetä tai luovuteta kolmansille osapuolille tai käytetä 
suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja 
luovutetaan vain viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu 
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. 
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TARKASTUSOIKEUS 
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 
Lähitaksi 
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki 
Kuoressa tulee lukea tarkastuspyyntö/Lähitaksin kilpailurekisteri. 


