Reglement Win je paaseierenraap
1. “Win je Paaseierenraap” is een wedstrijd die loopt van 25.02.2019 tot en met 31.03.2019 en die wordt
georganiseerd door Libeert, gevestigd in Komen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer: 0407 026 747.
2. Deelname aan “Win je Paaseierenraap” is voorbehouden aan alle in België, Nederland en Frankrijk
woonachtig fysieke personen, capabel op moment van deelname, met uitsluiting van de personeelsleden van
Libeert.
3. Het aantal deelnames is beperkt tot een enkele deelname per persoon, ongeacht het aantal sociale profielen
of mailadressen waarover deze beschikt. In geval van meerdere deelnames, met name via verschillende sociale
media profielen, wordt de deelnemer uitgesloten van de inschrijving. De deelnemers moeten op elk moment in
staat zijn een bewijs van hun identiteit, hun leeftijd en de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger
betreffende hun deelname aan deze wedstrijd kunnen overleggen, zodat Libeert in staat is om te controleren
en eventueel misbruik te bestraffen.
4. De deelname aan de inschrijving impliceert de volledige aanvaarding van dit voorliggende reglement in zijn
geheel, die daarmee de waarde van een contract krijgt tussen deelnemer en Libeert. Evenals elke beslissing die
de organisatoren zouden moeten treffen. Elk vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft
met
onmiddellijke
uitsluiting
van
de
deelnemer.
Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij Libeert zelf, beslist Libeert autonoom over
de
manier
waarop
deze
fout
wordt
gecorrigeerd
en
afgehandeld.
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Libeert. Niet voorziene gevallen worden behandeld
door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.
5. Het reglement is te vinden op de pagina onder het adres: https://www.libeert.com/nl/paashaas en wordt
kosteloos verzonden naar eenieder die dit schriftelijk aanvraagt, voor het einde van de periode van deelname
aan 12 uur, met vermelding van de naam van de deelnemer en het adres waar het reglement naar toe
gezonden moet worden.
6. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers, uiterlijk op zondag 31.03.2019 17u
volgende stappen ondernemen:
a) Een leuke foto of paasverhaal openbaar delen op Instagram met #Libeert of op Facebook met
#Libeert en het taggen van Libeert in die foto.
b) Via het sturen van een brief, kleurtekening, knutselwerkje, foto,... naar Libeert – chocolade
atelier van de Paashaas – Kastelenlaan 107A - 7780 Komen of via mail naar
paashaas@libeert.com
c) Via de website, dmv het invullen van het formulier: https://www.libeert.com/nl/paashaas
Een andere belangrijke voorwaarde is:
21.04.2019

De paaseierenrapen kunnen plaatsvinden tussen 07.04.2019 en

7. De winnaars worden bepaald door een creatieve jury van Libeert. Deze jury zal oordelen over de originaliteit
en creativiteit van jouw verhaal.
8. Elke winnaar wordt persoonlijk via een online bericht op de hoogte gebracht van de voorwaarden waaraan
hij moet voldoen voor de prijsuitreiking, om hiervan te kunnen profiteren. Elke winnaar moet vervolgens zonder
uitstel de acceptatie van zijn winst bevestiging, door te reageren op het ontvangen bericht en dit met
aanduiding van zijn gegevens: naam, voornaam, postadres. Indien de winnaar niet binnen 72u na de
verwittiging zoals hierboven beschreven, bevestigt, kan de organisator, naar eigen inzicht en zonder zich
daarvoor te hoeven verantwoorden, ofwel de prijs als verloren beschouwen, ofwel de prijs aan een
tweede/nieuwe winnaar toekennen.
Indien tijdens de organisatie van de wedstrijd of daarna, de contactgegevens doorgegeven door de deelnemer
wijzigen, is het aan de deelnemers om de organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, uitsluitend
via het volgende e-mailadres: sandra@libeert.com

9. De deelnemers geven toestemming aan de organisator om, indien zij winnen, hun gegevens en eventueel
enige foto van hen te publiceren, zonder dat deze publicatie kan leiden tot andere rechten, beloningen of
vergoedingen dan de overhandiging van de toegekende prijzen.
10. De deelnemers die niet hebben gewonnen, ontvangen hierover geen bericht op generlei wijze.
11. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig incident of ongeluk die plaats kan
vinden tijdens het genot van de toegekende prijzen en/of van het onjuiste gebruik ervan door elke winnaar.
12. Prijzenpot: De hoofdprijs is een chocoladeworkshop voor 6 personen bij Libeert (datum overeen te komen).
Daarnaast worden nog 3 winnaars (gezinnen/verenigingen/...) uitgekozen die een bezoek van de Libeert
Paashaas krijgen (met chocolade) – Hiervoor is het noodzakelijk de datum, de locatie, het aantal aanwezige
kinderen te kennen. Als laatste winnen nog 50 gezinnen/verenigingen/... chocoladepakketten van de Paashaas
(daarom is het belangrijk het aantal aanwezigen op de paaseierenrapen te kennen).
13. De prijzen zijn niet ruilbaar tegen hun waarde in geld of andere voordelen in natura.
14. Libeert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van
deelname aan de wedstrijd, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden
ook. Libeert kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort
of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Libeert behoudt zich het recht voor
de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen. Libeert behoudt zich het recht
voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft
gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Libeert niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren
en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.
15. Wanneer de wedstrijd beschikbaar is via een distributiekanaal met een sociaal netwerk, de site van een
partner, of enig distributiekanaal date en partner of onderaannemer van Libeert impliceert, erkent en
accepteert elke deelnemer dat de quiz niet kan worden beschouwd als onderhouden of gesponsord, direct of
indirect, door de partner, de onderaannemer, of de verantwoordelijke van het sociale netwerk in kwestie.
Dientengevolge heeft Libeert geen enkele invloed, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige
directe of indirecte gevolgen die voorvloeien uit enige algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden van een
site, of enig privacyreglement toegepast door de partner, de onderaannemer, of de verantwoordelijke van het
sociale netwerk.
16. Libeert wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU
verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG.
De gegevens die verzamelt worden, zullen enkel gebruikt worden om de winnaars op de hoogte te
brengen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft om onze nieuwsbrief te ontvangen. Dan zult u
deze
krijgen
–
u
kunt
zich
ook
op
elk
moment
terug
uitschrijven.
Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek verzonden naar Sandra Dhondt, kan
de deelnemer, met bewijs van zijn identiteit (door het bijsluiten van een kopie van het identiteitsbewijs)
kosteloos een afschrift van de persoonlijke gegevens krijgen, die zijn verzameld in het kader van deze
wedstrijd. De kopie van deze gegevens wordt hem uiterlijk 45 dagen na ontvangst van het verzoek
toegezonden.
Persoonsgegevens betekent alle gegevens die het mogelijk maken om iemand te identificeren. Dit omvat
onder meer, maar niet exclusief, gegevens zoals naam, adres, gebruikersnaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en
telefoonnummer, maar ook andere informatie zoals IP-adres, informatie over de bedrijfssector, enzoverder.
Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de context van uw interactie met ons, de wijze van
contactname en de door u verstrekte informatie. Voor deze wedstrijd zijn dit uw naam, voornaam, mailadres
en uw verhaal/foto.
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de naleving van een
verjarings –of vervaltermijn voorzien in de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke
verplichting, worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor de
gegevens zijn verzameld, zoals omschreven in dit Privacybeleid onder ‘Doeleinden van de verwerking’.
De verwerkte persoonsgegevens worden enkel en alleen én in overeenstemming met dit Privacybeleid
aan de volgende ontvangers meegedeeld:

•
•
•

•

Verantwoordelijke voor de verwerking
Betrokkene zelf
Verwerkers, waarop met het oog op een specifieke opdracht (bv. een marketingcampagne,
IT-dienstverleners) beroep wordt gedaan of die optreden als commerciële partners
(handelsagent, distributeur,…)
Andere derden

Voormelde verwerkers handelen uitsluitend in opdracht van Libeert. Libeert kan volgende garanties
omtrent de gegevensverwerking door deze verwerkers voorleggen:
•

•

Libeert heeft in haar overeenkomst met deze derden duidelijke afspraken gemaakt
omtrent de kwaliteit van de gegevensverwerking in overeenstemming met de
verplichtingen opgelegd door de relevante privacy wetgeving;
De derden kunnen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald
door Libeert en in overeenstemming met dit Privacybeleid;

Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat Libeert uw persoonsgegevens moet openbaar
maken:

•

Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Libeert hiertoe verplicht is op grond van de wet of in
het kader van een gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze
rechten;

•

Wanneer Libeert of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in
welk geval uw persoonsgegevens een van de overgedragen activa zal zijn

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten die u kan uitoefenen t.a.v. Libeert. Indien u één van
deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met ons via de contactgegevens
beschreven in dit Privacybeleid onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’.
De rechten die u heeft zijn de volgende:

−
−
−
−
−
−

recht van inzage uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek
recht van aanpassing of rectificatie van verkeerde gegevens
recht op bezwaar
recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
recht op gegevenswissing
recht op beperking van de verwerking

Deze rechten kunt u in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor dient u een verzoek met een kopie van uw
identiteitskaart te sturen naar ons, dit om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw
persoonsgegevens te voorkomen.
Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is kunnen wij een redelijke vergoeding
aanrekenen voor de administratieve kosten die gepaard gaan met uw verzoek of kunnen wij uw verzoek
weigeren. Bovendien kunt u deze rechten slechts éénmaal om de zes maanden uitoefenen.
In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van één maand op de hoogte van het
gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.
Indien u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wenst, kunt u onze privacy policy
raadplegen op onze website.

17. Eventuele klachten over de wedstrijd “Win je paaseierenraap” kunnen per e-mail verzonden
worden naar: sandra@libeert.com. Eventuele klachten worden alleen in behandeling genomen indien
ze schriftelijk worden opgesteld naar dit adres binnen een termijn van 8 dagen na het voorkomen van
het feit dat leidt tot de klacht.

18. Het verloop van “Win je paaseierenraap”, evenals de interpretatie en uitvoering van dit reglement,
zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil, zijn alleen de rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bevoegd.

Opgemaakt te Komen op 23.02.2019
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