Tableau Public Iron Viz Global Qualifier Contest -karsintakilpailu – viralliset säännöt
SEURAAVAAN KILPAILUUN VOIVAT OSALLISTUA PÄTEVÄSTI REKISTERÖITYNEET TABLEAU PUBLICIN
KÄYTTÄJÄT, JOTKA ASUVAT LAILLISESTI JOSSAKIN SEURAAVISTA MAISTA: ALANKOMAAT, ARGENTIINA,
AUSTRALIA, BELGIA, ESPANJA, ETELÄ-AFRIKKA, ETELÄ-KOREA, HONGKONG, INTIA, IRLANTI, ITÄVALTA,
JAPANI, KANADA (POIS LUKIEN QUEBEC), KIINA, KREIKKA, LUXEMBURG, NORJA, PUOLA, RANSKA,
ROMANIA, RUOTSI, SAKSA, SINGAPORE, SUOMI, SVEITSI, TANSKA, TŠEKIN TASAVALTA, UNKARI, UUSISEELANTI, VIRO, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA TAI YHDYSVALLAT JA TÄYTTÄVÄT MUUT JÄLJEMPÄNÄ
MAINITUT KELPOISUUSVAATIMUKSET ÄLÄ OSALLISTU TÄHÄN KILPAILUUN, JOS ET ASU NÄILLÄ
LAINKÄYTTÖALUEILLA TAI JOS PAIKALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ MUUTOIN KIELTÄÄ OSALLISTUMISESI
SIIHEN.
OSALLISTUMISESI TÄHÄN KILPAILUUN MERKITSEE, ETTÄ HYVÄKSYT NÄMÄ VIRALLISET SÄÄNNÖT.
1. Kilpailun kuvaus: Tableau Public Iron Viz Global Qualifier Contest -karsintakilpailu (jäljempänä
”Kilpailu”) on taitoihin perustuva kilpailu, jossa Tableau Publicin käyttäjä voi lähettää työkirjan
käyttämällä Tableau Publicin ohjelmistoa jäljempänä esitetyllä tavalla. Kilpailu on mitätön, jos laki
kieltää sen.
2. Kilpailuaika: Kilpailu alkaa 1.6.2021 klo 00.01 Tyynenmeren aikaa (jäljempänä ”PT”) ja päättyy 1.7.2021 klo
23.59 PT (jäljempänä ”Kilpailuaika”).
3. Kelpoisuus: Jotta voit ilmoittautua kilpailuun, sinun on ilmoittautumishetkellä: (I) oltava Tableau Publicin
pätevästi rekisteröitynyt käyttäjä (katso rekisteröitymistä koskevat tiedot osoitteesta
www.public.tableau.com/s/ ; (ii) oltava rekisteröitynyt pätevästi kilpailijaksi tähän Kilpailuun osoitteessa
www.tableau.com/iron-viz; (iii) asuttava laillisesti jossakin seuraavista maista: Alankomaat, Argentiina,
Australia, Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Hongkong, Intia, Irlanti, Itävalta, Japani, Kanada (pois
lukien Quebec), Kiina, Kreikka, Luxemburg, Norja, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Singapore, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta tai Yhdysvallat; (iv)
oltava vähintään täysi-ikäinen asuinpaikkasi lainkäyttöalueella; ja (v) osattava puhua englantia riittävän
sujuvasti, jotta pystyt esittelemään kilpailutyösi. Tableau Software, LLC:n (jäljempänä ”Tableau” tai
”Sponsori”); Salesforce.com, Inc:in; ja niiden emoyhtiöiden, edustajien, tytäryhtiöiden ja mainos- ja
myynninedistämistoimistojen työntekijät ja edustajat; palkintojen tarjoajat; valtion työntekijät; Kilpailun
kehittämiseen, tuottamiseen, toimeenpanoon, hallinnointiin tai toteuttamiseen osallistuvat yksiköt sekä
heidän lähiomaisensa (joiksi määritellään vanhemmat, lapset, sisarukset, puoliso tai elämänkumppani) ja
heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt sekä Kilpailun Tuomariston jäsenet (määritelty
jäljempänä) (jäljempänä yhteisesti ”Kilpailun yksiköt”) eivät voi osallistua Kilpailuun. Sponsori pidättää
oikeuden tarkistaa kelpoisuuden ja ratkaista erimielisyydet milloin tahansa.
4. Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu Kilpailuun toimimalla Kilpailuaikana seuraavasti: (i) käy Kilpailuaikana
osoitteessa www.tableau.com/iron-viz (jäljempänä ”Sivusto”); (ii) rekisteröidy Kilpailun kilpailijaksi
noudattamalla Sivuston ohjeita; (iii) lataa asianmukaisesti Tableau-ohjelmisto ja muodosta yhteys (a)
ilmaiseen ja julkisesti saatavilla olevaan julkishallinnon tai julkiseen tietojoukkoon tai (b) tietojoukkoon, jonka
annat tietoisesti julkisesti saataville ilmaiseksi ja rajoituksetta (jäljempänä kukin näistä ”Tietojoukko”)
(lähettämällä Tietojoukon tämän 4 kohdan (iii) alakohdan (b) alakohdan mukaisesti vahvistat, että julkaiset
tiedot julkisesti saatavilla oleviksi tiedoiksi ilman rajoituksia tai epävarmuutta); (iv) tee ja julkaise Tableautyökirja Tableau Publiciin Kilpailun teeman mukaisesti: ”Data + Joy (Viz what you love)”; ja (v) ilmoita työkirjan
URL-osoite Sponsorille osoitteessa www.tableau.com/iron-viz (jäljempänä ”Kilpailutyö”). Kilpailutyösi on
perustuttava pelkästään Tietojoukkoon, jonka tietoisesti annat ja valtuutat julkistettavaksi, ja sen on oltava
julkisesti saatavilla ja käytettävissä ilmaiseksi koko Kilpailuajan. Kilpailutyösi on tehtävä ladattavaksi
pyynnöstä. Kaikkien Kilpailutöiden on noudatettava kaikkia Tableaun käyttöehtoja, jotka ovat osoitteessa
www.tableausoftware.com/tos.
Kukin Osallistuja voi lähettää vain yhden ilmoittautumisen Kilpailuaikana. Sponsorin on vastaanotettava Kilpailutyö
Kilpailuaikana.
Kilpailuun ilmoitettuja Kilpailutöitä ei kuitata. Todiste ilmoittautumisesta ei ole todiste siitä, että Sponsori on
vastaanottanut ilmoittautumisen. Vain kelvolliset Kilpailutyöt, jotka Sponsori on tosiasiallisesti vastaanottanut
Kilpailuaikana, voivat olla kelvollisia voittamaan Palkinnon. Kilpailun yksiköt ja internet- tai langattoman yhteyden
tarjoajat eivät ole vastuussa (i) ei-käytettävissä olevista, kadonneista, myöhästyneistä, väärin osoitetuista,

rikkinäisistä, vahingoittuneista, epäsäännöllisistä, muunnelluista, väärennetyistä, petollisista, epätäydellisistä tai
lukukelvottomista Kilpailutöistä tai (ii) mahdollisista tietokoneisiin, verkkoon tai puhelimiin liittyvistä tai teknisistä
toimintahäiriöistä. Lukukelvottomat, vaikeaselkoiset, ei-käytettävissä olevat, ei-julkiset, epätäydelliset, sekavat,
myöhästyneet, väärin osoitetut, vahingoittuneet, epäsäännölliset, väärennetyt, petolliset tai rikkinäiset
Kilpailutyöt hylätään. Sponsori pidättää oikeuden harkintansa mukaan hylätä mitkä tahansa Kilpailutyöt, jotka
eivät ole näiden Virallisten sääntöjen mukaisia.
Lähettämällä Kilpailutyösi edellä kuvatulla tavalla hyväksyt ja vakuutat, että Kilpailutyösi on jäljempänä
esitettyjen Kilpailutyötä koskevien Ohjeiden ja rajoitusten mukainen. Sponsori voi halutessaan poistaa minkä
tahansa Kilpailutyön tai sulkea sinut pois Kilpailusta, jos se katsoo, että Kilpailutyösi ei ole Ohjeiden ja
rajoitusten mukainen. Kun olet suorittanut kilpailuun ilmoittautumisen vaiheet ja täytät Ohjeiden ja
rajoitusten vaatimukset, sinä (jäljempänä ”Osallistuja”) saat yhden osallistumisen Kilpailuun.
Kilpailutyötä koskevat ohjeet ja rajoitukset
a.

Hyväksyt verkkosivuston www.tableausoftware.com käyttöehdot, jotka ovat osoitteessa
www.tableausoftware.com/tos, ja myönnät Tableaulle täten myös peruuttamattoman,
rojaltimaksuttoman, maailmanlaajuisen ja alilisensoitavan lisenssin Kilpailutyösi käyttämiseen
mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin ja mihin tahansa muihin tarkoituksiin
(mukaan lukien jäljempänä 11 kohdassa määritellyllä tavalla);

b.

Kilpailutyösi on oltava englanniksi;

c.

Kilpailutyösi ei saa antaa totuudenvastaisia, epätäydellisiä, epätarkkoja tai harhaanjohtavia tietoja;

d.

Kilpailutyösi on oltava alkuperäinen luomuksesi, ja sinun on omistettava se täysin tai sinulla on
oltava oikeudet myöntää 11 kohdassa määritellyt oikeudet;

e.

Kilpailutyösi ei saa (Sponsorin harkinnan mukaan): (i) rikkoa mitään kolmannen osapuolen
immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia,
patenttioikeuksia, salassapitovelvollisuutta tai oikeuksia yksityisyyteen ja julkisuuteen; (ii) sisältää
halventavaa tai loukkaavaa sisältöä; (iii) sisältää keneen tahansa henkilöön tai mihin tahansa
paikkaan, yritykseen tai ryhmään kohdistuvia uhkauksia; (iv) olla säädytön, loukkaava tai
sopimaton; (v) kuvata mitään riskialtista käyttäytymistä; (vi) sisältää materiaalia, joka edistää
kiihkoilua, rasismia, vihaa tai vahingontekoja mitä tahansa ryhmää tai yksilöä kohtaan tai edistää
rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai
ikään perustuvaa syrjintää; ja/tai (vii) sisältää luvattomia kolmannen osapuolen tavaramerkkejä tai
logoja.

f.

Vakuutat, että: (i) Kilpailutyö ei riko mitään sovellettavaa lakia, sääntöä tai määräystä; (ii) siltä osin
kuin Kilpailutyö kuvaa ketä tahansa henkilöä tai sisältää kenen tahansa henkilön ääntä tai muita
ominaisuuksia, sinä olet henkilö, jota Kilpailutyössä kuvataan tai kuullaan tai joka on siinä mukana
muulla tavoin, tai vaihtoehtoisesti olet saanut kirjallisen luvan kultakin kilpailutyössä esiintyvältä
henkilöltä oikeuksien myöntämiseksi näissä Virallisissa säännöissä kuvatulle Sponsorille, ja asetat
näiden lupien kirjalliset kopiot Sponsorin saataville pyynnöstä; ja (iii) Kilpailutyö on näiden
Virallisten sääntöjen kaikkien vaatimusten mukainen.

g.

Kilpailutyösi sisältää Tietojoukon, joka on julkisesti saatavilla tai on nyt asetettu julkisesti saataville
ilmaiseksi ja joka ei sisällä tietoja, joiden pitäisi pysyä luottamuksellisina tai yksityisinä.

h.

Toimittamalla Kilpailutyön ja osallistumalla muulla tavoin tähän Kilpailuun vakuutat, että osallistut
Kilpailuun yksinomaan yksityishenkilönä etkä osana monihenkistä tiimiä tai työnantajan tai minkä
tahansa muun yksikön tai organisaation puolesta.

Jos osallistut tähän Kilpailuun mobiililaitteesi kautta (tämä palvelu voi olla käytettävissä vain tiettyjen
laitteiden ja osallistuvien langattoman verkon operaattoreiden kautta, eikä se ole edellytyksenä
osallistumiselle), sinulta saatetaan veloittaa mobiililaitteen tavanomaiset maksut datan käytöstä langattoman
palveluntarjoajan datasopimuksen ehtojen mukaisesti. Datan käyttöön voidaan soveltaa tavanomaisia
yhteysaika- ja operaattorimaksuja sekä muita maksuja, ja ne laskutetaan langattoman laitteen laskussa tai
vähennetään ennakkoon maksetusta saldosta. Langattoman verkon operaattorien hinnat vaihtelevat, joten
kysy langattoman verkon operaattoriltasi omasta datasopimuksestasi.
5. Voittaminen: 6.7.2021–30.7.2021 Sponsorin harkinnan mukaan valittu tuomaristo (jäljempänä
”Tuomaristo”) antaa kullekin Kilpailuajan kelvolliselle Kilpailutyölle pistemäärän, joka perustuu seuraaviin

arviointiperusteisiin (jäljempänä ”Arviointiperusteet”) siten, että kustakin Arviointiperusteesta annetaan
enintään 5 pistettä ja pisteiden yhteismäärä on 15 pistettä:
1.
2.
3.

Tietojoukon analysointi Kilpailutyössä;
Kilpailutyön muotoilu; ja
Kilpailutyön tarinankerronta (huomaa, että Tableaun Story Points -toimintoa ei tarvitse käyttää).

Tuomaristo arvioi kunkin Kilpailutyön ja määrittää kullekin Kilpailutyölle lopullisen pistemäärän siten, että
kukin edellä mainittu arviointiperuste saa pisteytyksessä saman painoarvon. Voittajiksi valitaan Kilpailutyöt,
jotka saavat Tuomaristolta kolme suurinta kokonaispistemäärää. Jos pisteet menevät tasan, voittajaksi
valitaan Kilpailutyö/Kilpailutyöt, jotka saivat Tuomaristolta suurimman pistemäärän kategoriassa
”Tietojoukon analysointi Kilpailutyössä”.
Suunnilleen 13.8.2021 valitaan kolme mahdollista finalistia ja seitsemän mahdollista seuraavalle sijalle
sijoittunutta, ja tästä tiedotetaan sähköpostitse ja ilmoitetaan yleisesti saatavilla olevilla foorumeilla,
tapahtumissa tai tiedotusvälineissä Sponsorin määrittämällä, valitsemalla ja ilmaisemalla tavalla. Jos
mahdollinen voittaja ei vastaa ilmoitusyritykseen kolmen päivän kuluessa ensimmäisestä ilmoitusyrityksestä,
kyseinen mahdollinen voittaja hylätään ja jäljellä olevista kelvollisista kilpailutöistä valitaan vaihtoehtoinen
voittaja Arviointiperusteiden perusteella.
Tuomariston päätökset ovat lopullisia Kilpailun arvostelun kaikkien näkökohtien osalta. Sponsori ja sen
emoyhtiö, osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt, työntekijät, edustajat, toimihenkilöt ja johtajat, mainos- ja
kilpailutoimistot sekä niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja heidän edustajansa eivät ole vastuussa
epäonnistuneista yrityksistä ilmoittaa voittajalle voitosta. Sponsori voi sovellettavan lain sallimassa
laajuudessa vaatia, että kukin mahdollinen voittaja allekirjoittaa ja palauttaa kolmen päivän kuluessa
ilmoituksen saamisesta kelpoisuutta ja vastuunvapautusta/julkistamislupaa koskevan valaehtoisen todistuksen
(Affidavit of Eligibility and Liability/Publicity Release) palkinnon saamiseksi. Jos (i) mahdolliseen voittajaan ei
saada yhteyttä kolmen päivän kuluessa; (ii) vaadittuja asiakirjoja, kuten kelpoisuutta ja
vastuunvapautusta/julkistamislupaa koskevaa valaehtoista todistusta, ei palauteta seitsemän päivän kuluessa;
(iii) mahdollinen voittaja ei voi osallistua tai tulee kykenemättömäksi osallistumaan finaaliin; tai (iv) jos
mahdollinen voittaja ei noudata Virallisia sääntöjä, hänet todetaan kelpaamattomaksi tai hän ei voi muuten
hyväksyä palkintoa esitetyn mukaisesti, palkinto menetetään ja myönnetään vaihtoehtoiselle voittajalle
Arviointiperusteiden ja Virallisten sääntöjen mukaisesti. Jos palkintoja vaaditaan tulostusvirheen tai muun
virheen vuoksi näissä Virallisissa säännöissä esitettyä määrää suurempi määrä, palkinnot myönnetään
henkilölle, jonka Kilpailutyöllä on suurin pistemäärä edellä mainittujen Arviointiperusteiden mukaisesti ja joka
valitaan kaikkien niiden kelvollisten vaatimusten esittäjien joukosta, jotka ovat esittäneet oletettavasti päteviä
vaatimuksia saatavilla olevien palkintojen myöntämiseksi.
Mahdollisen voittajan kelpoisuuden varmistaminen: SPONSORI VOI VARMISTAA KUNKIN MAHDOLLISEN
VOITTAJAN KELPOISUUDEN, JA SPONSORIN PÄÄTÖKSET OVAT LOPULLISIA JA SITOVIA KAIKISSA
KILPAILUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA. OSALLISTUJA EI OLE PALKINNON VOITTAJA ENNEN KUIN
OSALLISTUJAN KELPOISUUS ON VARMISTETTU JA OSALLISTUJALLE ON ILMOITETTU, ETTÄ VARMISTUS ON
SUORITETTU EIKÄ LISÄTOIMIA TARVITA.
6. Palkinnot: Kukin kolmesta finalistista saa seuraavat: (i) yhden digitaalisen konferenssin rekisteröinnin vuoden
2021 digitaaliseen Tableau-konferenssiin (tällä hetkellä suunniteltu järjestettäväksi marraskuussa 2021, mutta
tämä voi muuttua) (Arvioitu vähittäismyyntiarvo, jäljempänä ”ARV”: 0 $), (ii) 200 $:n lahjakortin Tableau
Storeen (ARV: 200 $); ja (iii) kelpoisuuden osallistua finaaliin, jossa lopullinen voittaja / lopulliset voittajat
kilpailevat lisäpalkinnoista Iron Viz Global Championship -mestaruuskilpailun Virallisten sääntöjen mukaisesti
(jäljempänä ”Finalistipalkinto”).
Seitsemän (7) seuraavalle sijalle sijoittunutta saa kukin 200 $:n lahjakortin Tableau Storeen (ARV: 200 $)
(jäljempänä ”Sijoituspalkinto” ja Finalistipalkinnon kanssa yhteisesti jäljempänä ”Palkinto”).
Kaikkien palkintojen ARV yhteensä: 2 000 $.
Kaikki luetellut rahamäärät ovat Yhdysvaltain dollareissa.
Palkintoja koskevat rajoitukset: KAIKKI LIITTOVALTION, OSAVALTION JA PAIKALLISET VEROT, JOTKA LIITTYVÄT
PALKINNON

VASTAANOTTAMISEEN TAI KÄYTTÖÖN, OVAT YKSINOMAAN VOITTAJAN VASTUULLA. Palkintoja ei voi siirtää.
Minkään palkinnon korvaaminen tai vaihtaminen (mukaan lukien käteiseksi) ei ole sallittua, paitsi että Sponsori
pidättää oikeuden korvata mikä tahansa palkinto arvoltaan vastaavalla tai arvokkaammalla palkinnolla.
Sponsori ei korvaa kadonneita tai varastettuja palkintoja tai palkinnon osia. Kilpailussa voidaan voittaa vain
näissä Virallisissa säännöissä mainittu palkintojen määrä. Palkinto koostuu vain niistä asioista, joiden on
erikseen mainittu kuuluvan palkintoon. RAJOITUS: YKSI PALKINTO HENKILÖÄ KOHTI. Voiton todennäköisyys
riippuu vastaanotettujen kelvollisten kilpailutöiden määrästä ja laadusta.
Soveltuvia valmistajan vakiotakuita lukuun ottamatta palkinnot myönnetään ”SELLAISINA KUIN NE OVAT” ja
ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, nimenomaista tai hiljaista (mukaan lukien hiljainen takuu
myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen).
7. Vastuuvapauslauseke: Sponsori; Salesforce.com, Inc.; ja niiden emoyhtiöt, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, johtajat,
toimihenkilöt, ammattiasiantuntijat, konsultit, urakoitsijat, oikeudelliset neuvonantajat, PR-yritykset, työntekijät
sekä mainos-, toteuttamis- ja markkinointitoimistot (yhteisesti jäljempänä ”Vapautetut osapuolet”) eivät ole
vastuussa: (a) mistään myöhästyneistä, kadonneista, väärin ohjatuista, sekavista tai vääristyneistä tai
vahingoittuneista lähetyksistä, julkisista äänistä tai kilpailutöistä; (b) puhelimiin, elektroniikkaan, laitteistoihin,
ohjelmistoihin, verkkoihin, internetiin tai muihin tietokoneisiin tai tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä
toimintahäiriöistä tai vioista, joihin Sponsori tai Vapautetut osapuolet eivät ole voineet kohtuudella vaikuttaa; (c)
mistään Kilpailun häiriöistä, loukkaantumisista, menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat sellaisten tapahtumien
aiheuttamia, joihin Sponsori tai Vapautetut osapuolet eivät ole voineet kohtuudella vaikuttaa; tai (d) mistään
Kilpailuun liittyvistä tulostus- ja painovirheistä.
8. Ei sosiaalisten medioiden tukea: Mikään sosiaalisen median alusta ei sponsoroi, tue tai hallinnoi tätä Kilpailua
millään tavalla, eikä tämä kilpailu liity mihinkään sosiaalisen median alustaan, mukaan lukien muun muassa
Facebook, Twitter ja LinkedIn. Kun annat Kilpailun yhteydessä tietoja, annat ne Kilpailun yksiköille etkä millekään
sosiaalisen median alustalle. Ymmärrät, että käyttäessäsi mitä tahansa sosiaalisen median alustaa ja ollessasi sen
kanssa vuorovaikutuksessa sinua koskevat kyseisten sivustojen käyttöä koskevat ehdot ja käytännöt. Sinun tulee
sen vuoksi tutustua niiden sovellettaviin ehtoihin ja käytäntöihin, mukaan lukien tietosuoja- ja
tiedonkeruukäytäntöihin, ennen kuin käytät sivustoja ja olet niiden kanssa vuorovaikutuksessa.
9. Nimien, samankaltaisuuksien jne. käyttö: Paitsi jos laki kieltää sen, voittajat hyväksyvät palkinnon
vastaanottaessaan, että Sponsori käyttää voittajien nimiä, samankaltaisuuksia, osoitteita (vain kaupunki
ja osavaltio), lausuntoja, valokuvaa, ääntä, Kilpailutyötä ja/tai samankaltaisuuksia Kilpailuun liittyviin
mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin sekä mihin tahansa muihin liiketoiminnallisiin
tarkoituksiin, missä tahansa ja kaikissa tällä hetkellä tunnetuissa tai myöhemmin kehitettävissä medioissa,
maailmanlaajuisesti ja ilman erillistä ilmoitusta, korvausta, harkintaa, tarkistusta tai suostumusta ja
ottamatta huomioon moraalisia oikeuksia. Voittajia voidaan vaatia toimittamaan allekirjoitettu

suostumuksen vahvistava asiakirja.
10. Vastuunrajoitukset: Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat suostuvat lain sallimassa laajuudessa
vapauttamaan Sponsorin ja sen emoyhtiön, sidosyritykset, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, johtajat,
toimihenkilöt, työntekijät ja edustajat kaikenlaisesta vastuusta ja luopumaan mistä tahansa ja kaikista
kanneperusteista, jotka liittyvät minkälaisiin tahansa vaatimuksiin, kustannuksiin, loukkaantumisiin,
menetyksiin tai vahinkoihin, jotka johtuvat Kilpailusta tai minkä tahansa palkinnon toimituksesta,
virheellisestä toimituksesta, vastaanottamisesta, hallinnasta tai käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää mitä
tahansa palkintoa (mukaan lukien vaatimukset, kustannukset, loukkaantumiset, menetykset ja vahingot,
jotka liittyvät oikeuksiin julkisuuteen tai yksityisyyteen, moraalisiin oikeuksiin, kunnianloukkauksiin tai
esittämiseen väärässä valossa, riippumatta siitä, onko se tahallista vai tahatonta) tai jotka liittyvät edellä
mainittuihin, riippumatta siitä, onko perusteena sopimusteoria, oikeudenloukkaus (mukaan lukien
laiminlyönti), takuu tai muuhun teoria.
SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA SPONSORI TAI VAPAUTETUT OSAPUOLET EIVÄT OLE
MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, OHEIS-/LIITÄNNÄIS- TAI
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN KÄYTETTÄVYYDEN MENETYS, TUOTTOJEN MENETYS TAI
TIETOJEN MENETYS, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUSRIKKOMUKSEEN PERUSTUVA KANNE,
OIKEUDENLOUKKAUS (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI) TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU
OSALLISTUMISESTASI KILPAILUUN TAI LIITTYY SIIHEN MILLÄ TAHANSA TAVALLA TAI MINKÄ TAHANSA
KILPAILUSSA KÄYTETTÄVÄKSI TARJOTUN LAITTEEN TAI MINKÄ TAHANSA PALKINNON KÄYTÖSTÄ TAI
KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI

ILMOITETTU VAPAUTETULLE OSAPUOLELLE.
SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA VAPAUTETTUJEN OSAPUOLTEN (YHTEISESTI)
KOKONAISVASTUU, JOKA JOHTUU OSALLISTUMISESTASI KILPAILUUN TAI LIITTYY SIIHEN TAI MINKÄ TAHANSA
KILPAILUSSA KÄYTETTÄVÄKSI TARJOTUN LAITTEEN TAI MINKÄ TAHANSA PALKINNON KÄYTÖSTÄ TAI
KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, EI VOI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLLA ENEMPÄÄ KUIN
10 $. TÄSSÄ KOHDASSA ESITETYT RAJOITUKSET EIVÄT POISTA TAI RAJOITA VASTUUTA
HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEISTA, JOTKA ON VUOKRATTU
SPONSORILTA, TAI SPONSORIN TAI VAPAUTETTUJEN OSAPUOLTEN TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA,
TAHALLISISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TAI PETOKSISTA.
11. Päättämis- ja muuttamisoikeus: Jos Kilpailua ei mistä tahansa syystä voida järjestää suunnitellusti,
mukaan lukien luvattoman muuttamisen, luvattoman väliintulon, petoksen, teknisten vikojen tai
keskeytysten, ylivoimaisen esteen (force majeure), terveyteen liittyvien karanteenien, julkisten häiriöiden tai
muiden sellaisten Sponsorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien sekä tämän Kilpailun hallintoa,
turvaamista, oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta, eheyttä tai asianmukaista toteutusta heikentävien tai
niihin vaikuttavien syiden vuoksi, Sponsori pidättää oikeuden Kilpailun peruuttamiseen, päättämiseen,
muuttamiseen tai keskeyttämiseen yksinomaisen harkintansa mukaan. Sponsori pidättää oikeuden muuttaa
näitä Virallisia sääntöjä milloin tahansa selkeyttämistä varten vaikuttamatta olennaisesti Kilpailun ehtoihin.
Kaikki yritykset vahingoittaa tahallisesti tämän Kilpailun sisältöä tai toimintaa ovat lainvastaisia, ja Sponsori
tai sen edustajat voivat ryhtyä oikeustoimiin.
12. Kilpailutyön lisenssi: Kun ilmoittaudut Kilpailuun, vakuutat, että joko omistat Kilpailutyösi kokonaan
(mukaan lukien Kilpailutyön luomiseen käytetty Tietojoukko) tai sinulla on oikeus lähettää Kilpailutyö
(mukaan lukien Kilpailutyön luomiseen käytetty Tietojoukko) ja myöntää Sponsorille näiden Virallisten
sääntöjen mukaisesti myönnettävät oikeudet. Jos sinulla ei ole näitä oikeuksia tai et halua myöntää näitä
oikeuksia, älä osallistu tähän Kilpailuun. Osallistumalla Kilpailuun et myönnä mitään omistusoikeuksia, joita
sinulla voi olla Kilpailutyöhösi. Myönnät kuitenkin Sponsorille ja sen nimeämille edustajille täten
maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rojaltimaksuttoman, täysimääräisesti maksetun,
alilisensoitavan (useiden jakelutasojen kautta) ja siirrettävän lisenssin käyttää, jäljentää, muokata, jaella,
luoda johdannaisteoksia, esittää julkisesti tai muulla tavoin sekä esittää Kilpailutyösi liiketoimintamme
yhteydessä missä tahansa mediamuodoissa tai aineellisessa muodossa ja minkä tahansa tällä hetkellä
tunnettujen tai myöhemmin kehitettävien mediakanavien kautta. Sponsorilla ei ole velvollisuutta julkaista,
käyttää tai säilyttää mitään lähettämääsi Kilpailutyötä tai palauttaa mitään tällaista Kilpailutyötä sinulle.
Hyväksyt, että sinun yksinomaisella vastuullasi on hankkia kaikki luvat ja vapautukset, jotka tarvitaan tässä
kohdassa esitettyjen oikeuksien myöntämiseen. Sitoudut toteuttamaan Sponsorin kustannuksella kaikki muut
toimet (mukaan lukien valaehtoisten todistusten, verolomakkeiden ja muiden asiakirjojen laatiminen), joita
Sponsori kohtuudella vaatii edellä tässä kappaleessa esitettyjen Sponsorin oikeuksien toteuttamiseksi,
viimeistelemiseksi tai vahvistamiseksi. Sinulla ei ole oikeutta saada korvausta mistään Sponsorin tai sen
edustajien, lisenssinhaltijoiden tai siirronsaajien toimesta tapahtuvasta Kilpailutyösi käytöstä.
13. Tietosuoja: Osallistumalla Kilpailuun vahvistat, että olet lukenut ja hyväksynyt Sponsorin
tietosuojakäytännön ehdot, jotka ovat osoitteessa www.tableau.com/privacy ja jotka koskevat
henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja luovuttamista Kilpailuun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi hyväksyt, että
Sponsori ja sen valtuuttamat edustajat keräävät, käyttävät ja luovuttavat henkilötietojasi tämän Kilpailun ja
palkinnon toteuttamisen hallinnointiin liittyviin tarkoituksiin. Jos sinulla on kysyttävää
tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä osoitteeseen info@tableau.com.
14. Sovellettava laki: KUKIN OSALLISTUJA HYVÄKSYY, ETTÄ MITKÄ TAHANSA ERIMIELISYYDET,
VAATIMUKSET JA KANNEPERUSTEET, JOTKA JOHTUVAT TÄSTÄ KILPAILUSTA TAI MISTÄ TAHANSA
MYÖNNETYSTÄ PALKINNOSTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, RATKAISTAAN YKSITELLEN TURVAUTUMATTA
MINKÄÄNLAISEEN RYHMÄKANTEESEEN, JA YKSINOMAAN WASHINGTONIN LÄNTISEN PIIRIN
YHDYSVALTOJEN PIIRITUOMIOISTUIMESSA TAI ASIANMUKAISESSA OSAVALTION TUOMIOISTUIMESSA, JOKA
SIJAITSEE KING COUNTYSSA, WASHINGTONIN OSAVALTIOSSA YHDYSVALLOISSA. NÄIHIN VIRALLISIIN
SÄÄNTÖIHIN SOVELLETAAN YHDYSVALTOJEN WASHINGTONIN OSAVALTION LAKEJA ILMAN, ETTÄ OTETAAN
HUOMIOON SOVELLETTAVAN LAIN VALINTAA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ TAI LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ. LUOVUT
KAIKISTA VASTALAUSEISTA KOSKIEN NÄIDEN TUOMIOISTUINTEN TOIMIVALTAISUUTTA TAI KÄYTTÖÄ
OIKEUDENKÄYNNIN JÄRJESTÄMISPAIKKANA, JA NÄIN OLLEN HYVÄKSYT NÄIDEN TUOMIOISTUIMIEN
TOIMIVALLAN.

15. Voittajaluettelo / Viralliset säännöt: Kopio tämän Kilpailun Virallisista säännöistä
on osoitteessa www.tableau.com/iron-viz. Saat tietää voittajien nimet ja heidän
asuinpaikkakuntansa ja -osavaltionsa lähettämällä sähköpostiviestin, jonka aihe on
”Tableau Public Iron Viz Global Qualifier Contest”, osoitteeseen public@tableau.com.
Pyynnöt on vastaanotettava (4) viikon kuluessa Ilmoittautumisajan päättymisestä.
16. Sponsori: Tableau Software, LLC, joka sijaitsee osoitteessa 1621 N. 34th St., Seattle, WA 98103,
USA, on tämän Kilpailun sponsori.
17. Vastuuvapauslauseke: Tässä Kilpailussa myönnettävään Palkintoon liittyvät tavaramerkit ovat
omistajiensa, jotka eivät liity Kilpailuun eivätkä ole tukeneet sitä, rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä
tavaramerkkejä. Tässä Kilpailussa myönnettäviin palkintoihin voidaan soveltaa niiden valmistajien
rajoituksia ja lisenssejä, ja niiden käyttö voi edellyttää lisälaitteistoja, -ohjelmistoja, -palveluita tai ylläpitoa. Palkinnon saaja on täysin vastuussa tällaisen palkinnon käytöstä valmistajan asettamien ehtojen
mukaisesti sekä kaikista sen käyttöön, huoltoon tai ylläpitoon liittyvistä lisäkustannuksista. TABLEAU on
Tableau Software, LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Kilpailu ja kaikki siihen liittyvät materiaalit on suojattu
tekijänoikeudella © 2021 Tableau Software, LLC:n toimesta. Kaikki oikeudet pidätetään.
18. Sopimuslausekkeiden erillisyys:
Jos jokin näiden Virallisten sääntöjen ehdoista todetaan
lainvastaiseksi, mitättömäksi tai mistä tahansa syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto
katsotaan erilliseksi näistä Virallisista säännöistä, eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai
täytäntöönpanokelpoisuuteen. Näissä Virallisissa säännöissä käytetään otsikoita ja kuvatekstejä
ainoastaan viittausten helpottamiseksi, eikä niiden pidä katsoa vaikuttavan millään tavalla näiden
Virallisten sääntöjen tai niiden ehtojen merkitykseen tai tarkoitukseen.

19. Yleiset ehdot: Osallistumalla Kilpailuun Osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä Virallisia sääntöjä
ja hyväksyvät niiden sitovan heitä. Näiden Virallisten sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa
Kilpailusta poissulkemiseen. Lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan Sponsorin päätöksiä, jotka ovat
kaikilta osin lopullisia ja sitovia, ja hyväksyvät niiden sitovan heitä. Sponsori pidättää oikeuden harkintansa
mukaan hylätä kenet tahansa henkilön, jonka se katsoo: (I) muuttavan luvattomasti tai yrittävän muuttaa
luvattomasti Kilpailun tai Sponsorin verkkosivuston/verkkosivustojen toimintaa; (ii) rikkovan näitä
Virallisia sääntöjä; (iii) rikkovan Sponsorin omaisuuden tai palveluiden palveluehtoja, käyttöehtoja ja/tai
yleisiä sääntöjä tai ohjeita; tai (iv) käyttäytyvän epäurheilijamaisesti tai häiritsevästi tai yrittävän ärsyttää,
loukata, uhkailla tai häiritä toista henkilöä. Jos Sponsori laiminlyö minkä tahansa näiden Virallisten
sääntöjen ehdon täytäntöönpanon, se ei merkitse kyseisestä ehdosta luopumista. Näiden Virallisten
sääntöjen täytäntöönpanokelvottomiksi katsotut ehdot pannaan täytäntöön sallituissa rajoissa, ja nämä
Viralliset säännöt pysyvät voimassa muilta osin. Ilmaisujen ”sisältää” tai "mukaan lukien" käyttö näissä
Virallisissa säännöissä on esimerkinomaista eikä rajoittavaa.
Vaikka Sponsori yrittää varmistaa Kilpailun eheyden, Kilpailun yksiköt eivät ole vastuussa osallistujien tai
muiden henkilöiden toimista Kilpailun yhteydessä, mukaan lukien osallistujien tai muiden henkilöiden
yrityksistä kiertää Virallisia sääntöjä tai muutoin häiritä Kilpailun hallinnointia, turvallisuutta,
oikeudenmukaisuutta, eheyttä tai asianmukaista toteutusta. Kilpailun yksiköt eivät ole vastuussa
osallistujien tai muiden henkilöiden tietokoneelle/tietokoneille, langattomille laitteille tai muille laitteille
tai henkilölle/henkilöille aiheutuneista vahingoista tai vaurioista, jotka liittyvät Kilpailuun osallistumiseen
tai materiaalien lataamiseen mistä tahansa verkkosivustosta tai minkä tahansa verkkosivuston
käyttämiseen tai jotka aiheutuvat edellä mainituista asioista. Jos mitkä tahansa näiden Virallisten
sääntöjen sisältämät tiedot ja Kilpailun minkä tahansa mainosmateriaalien sisältämät tiedot ovat
keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näissä Virallisissa säännöissä esitettyjä Kilpailun tietoja.
Näyttökuvia tai mitä tahansa muita todisteita ilmoittautumisen lähettämisestä ei katsota minkään
tällaisen ilmoittautumisen vastaanottamiseksi.
Onko sinulla kysyttävää? Lähetä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen public@tableau.com.

