
 

 

 

 

KAMPANJAEHDOT 
 

 
Lue ja tarkista seuraavat kampanjaehdot huolellisesti, ennen kuin osallistut Sony Mobile 

Communications Inc.:n järjestämään #TravelByXperia-kampanjaan (”kampanja”). 

Osallistumalla kampanjaan sinun katsotaan hyväksyneen nämä kampanjaehdot. 

Instagram ei millään tavalla sponsoroi, tue tai hallinnoi kampanjaa eikä kampanja liity 

millään tavalla Instagramiin. Kilpailun jokainen osallistuja vapauttaa Instagramin 

kaikesta kampanjaan liittyvistä vastuista. 

1. Kampanjaan voivat osallistua henkilöt, joilla on Instagram-tili ja jotka ovat 

osallistumishetkellä täysi-ikäisiä oman maansa tai alueensa määritelmän mukaan. 

Jos osallistuja on alaikäinen osallistumishetkellä, hän ei saa osallistua kampanjaan 

ilman vanhemman tai huoltajan lupaa. 

2.    Osallistuaksesi kampanjaan sinun täytyy toimia seuraavalla tavalla.  
 

• Vaihe 1: seuraa Instagram-tiliä @SonyXperia. 
 

• Vaihe 2: lataa Instagram-tilillesi henkilökohtaisesti Xperia-

laitteella ottamasi valokuva(t) ja lisää seuraavat aihetunnisteet: 

✓ #TravelByXperia 
 

✓ oman maasi tai alueesi nimi, esim. #Finland 
 

✓    Xperia-laitteesi nimi, esim. #Xperia5II (kaikki Xperia-sarjan 

älypuhelimet hyväksytään). 

3.    Kuvien täytyy olla Xperia-sarjan älypuhelimella otettuja. Instagram-tilisi on oltava 

julkinen, jotta voit osallistua kampanjaan. 

4.   Osallistujat eivät saa merkitä tunnisteella tai lähettää kilpailuun halventavaa, 

herjaavaa, siveetöntä, pornografista, rienaavaa, uhkaavaa tai laitonta materiaalia 

(valokuvissa tai niihin liittyvissä kommenteissa/tunnisteissa) tai materiaalia, jonka 

voidaan katsoa olevan rikollista tai kannustavan rikolliseen toimintaan, muuten 

aiheuttaa siviilioikeudellisen vahingonkorvausvastuun tai joka muutoin rikkoo 

lakia tai Instagramin käyttöehtoja. 

5.    Valitsemme valokuvat kampanjaideaa seuraten 
 

lähetetyistä näiden kampanjaehtojen mukaisista ehdokkaista omalla 

harkinnallamme, ja jaamme ne Sony-konsernin verkkosivustoilla ja sosiaalisen 

median tileillä (yhteisesti ”mediamme”). Valinnan jälkeen otamme sinuun 

yhteyttä Instagram Direct -yksityisviestillä Instagram-tililtä @SonyXperia

https://en-gb.facebook.com/help/instagram/478745558852511/


 

 

 

 

varmentaaksemme valokuvien tiedot. Hyväksyt, että emme anna 

rahasuorituksia, lahjoja tai luontaissuorituksia (esim. laitteita) vastineeksi 

kuvien valinnasta. 

6.    Lähettäessään kuvia kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että 
 

1) valokuvat noudattavat täysin näitä kampanjaehtoja ja 
 

Instagramin käyttöehtoja; 
 

2) valokuvat ovat alkuperäisiä ja osallistujan Xperia-sarjan älypuhelimella 

ottamia; 

3) osallistujalla on kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeus) myöntää 

näiden kampanjaehtojen mukainen valokuvien käyttöoikeus; 

4) valokuvat eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (mukaan lukien 

persoonallisuus- tai yksityisyydensuojaoikeutta tai henkilön muita 

vastaavia oikeuksia); 

5) on saanut luvan (mukaan lukien luvan vanhemmilta tai huoltajilta, jos 

valokuvaan liittyy lapsen kuva ja muita henkilötietoja) käyttää kuviin 

liittyvien henkilöiden kuvaa ja mahdollisia muita henkilötietoja ja 

6) on saanut asianmukaiset käyttöoikeudet, luvat ja/tai oikeuksien luovutukset 

kuvien mahdollisesti sisältämän musiikin, kuvan, videon, äänimateriaalin, 

valokuvan, tekstin tai muun materiaalin käyttöön niiden omistajilta. 

Osallistuja tiedostaa, että kolmansien osapuolten lähteistä (kuten muilta 

verkkosivustoilta tai blogeista) peräisin olevien kuvien lähettäminen on 

kiellettyä ja että tällaisten kuvien käyttäminen ilman lupaa voi olla 

tekijänoikeusrikkomus. 

7.    Jakamamme kampanjakuvat saatetaan sulkea pois medioistamme, jos saamme 

perustellusti selville, että näitä kampanjaehtoja tai julkista järjestystä ja 

moraalia vastaan on rikottu. 

8.   Osallistuja myöntää meille peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, maksuttoman 

käyttöoikeuden kopioida, muunnella, muokata, mukauttaa, julkaista, jäljentää, 

näyttää, jaella tai muutoin käyttää valokuvia missä tahansa mediassamme 

(mukaan lukien oikeuden siirtää käyttöoikeus toisille Sony-konsernin yhtiöille). 

Osallistuja tiedostaa ja hyväksyy erityisesti sen, että valokuvat saatetaan julkaista 

medioissamme ja että saatamme muokata tai muuttaa valittuja kuvia (esim. rajata 

kuvaa tai 

lisätä kuvan, musiikkia tai äänitehosteita). Valokuvien muunlainen käyttö 

edellyttää sopimusta osallistujan kanssa. Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on 

tarvittavat oikeudet myöntää tämän kohdan mukainen käyttöoikeus. Osallistuja 

suostuu luovuttamaan kaikki moraaliset oikeudet valokuvien käyttöön.

https://en-gb.facebook.com/help/instagram/478745558852511/


 

 

 

 

9.    Emme ota vastuuta valokuvien julkaisujen käyttämisestä. Osallistujan vastuulla on 

ratkaista mahdolliset kuviin liittyvät ristiriitatilanteet kolmansien osapuolten 

kanssa omalla kustannuksellaan. Osallistuja suostuu vapauttamaan meidät, Sony-

konsernin tytäryhtiöt, johtajat, työntekijät ja edustajat vastuista ja korvaamaan 

mahdolliset vaatimukset, vahingot, menetykset, kulut tai kaikenlaiset 

kustannukset, jotka aiheutuvat hänen osallistumisestaan tähän kampanjaan, 

mukaan lukien kuvien käytöstämme ja osallistujan hyväksynnästä aiheutuvat. 

10.  Emme anna minkäänlaisia suoria tai epäsuoria lausuntoja tai takuita tästä 

kampanjasta, lukuun ottamatta näissä kampanjaehdoissa nimenomaisesti 

mainittuja seikkoja. Emme vastaa teknisistä virheistä tai Instagram-alustan 

virheistä, jotka saattavat estää osallistujaa osallistumasta kampanjaan tai 

vastaanottamasta tai lähettämästä yksityisviestejä. Emme pyri sulkemaan pois 

vastuuta kuolemasta tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat omasta 

huolimattomuudesta. 

11.  Mikäli emme pysty panemaan täytäntöön jotakin näistä 

kampanjaehdoista, se ei tarkoita kyseisestä ehdosta luopumista.  

12.  Ellei osallistujien asuinmaiden - tai alueiden paikallisessa laissa muuta määrätä, 

kampanjaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Japanin lakia. Kampanjaa koskevat 

riitatilanteet käsitellään ensimmäisellä oikeusasteella Tokion käräjäoikeuden 

oikeudenkäyttöalueella. 


