Wedstrijdreglement
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Deze wedstrijd wordt georganiseerd door KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, en Mobiel
21 vzw, Vital Decosterstraat 67 A, 3000 Leuven hierna de organisatoren genoemd.
De wedstrijd loopt van 01/05/2016 tot en met 20/05/2016.
Deelnemen kan via de website www.verkeersslang.be/win
Alleen volledig en correct ingevulde online deelnemingsformulieren die zijn ingediend vóór
21/05/2016 zijn geldig. Een persoon kan slechts eenmaal deelnemen.
De winnaar wordt aangewezen aan de hand van het antwoord op de hoofdvragen en het
antwoord op de schiftingsvraag die het antwoord daarop het dichtst benaderen, ingevuld op het
online deelnemingsformulier. Wanneer er meerdere deelnemers de hoofdvragen correct hebben
beantwoord en hetzelfde antwoord gegeven hebben op de schiftingsvraag, dan wint de
deelnemer die het eerst zijn antwoorden heeft ingezonden. Tegen deze uitspraak is geen
beroep mogelijk.
De winnaar krijgt een waardebon voor een fiets aangeboden door KBC ter waarde van 250
euro. Deze fiets kan afgehaald worden bij een lokale fietshandelaar.
De prijs kan niet worden omgeruild of uitbetaald in contanten.
De winnaar wordt uiterlijk 30 mei 2016 persoonlijk op de hoogte gebracht. Met de winnaar wordt
afgesproken hoe de prijs kan afgehaald worden.
Buiten de in dit reglement gespecificeerde gevallen, wordt er gecorrespondeerd noch
getelefoneerd in verband met deze wedstrijd.
De organisatoren behouden zich het recht voor de prijs persoonlijk aan de winnaars te
overhandigen en gebruik te maken van hun naam en van foto’s genomen bij de overhandiging
van de prijs voor promotionele doeleinden, en dit zonder dat de organisatoren ter zake enige
vergoeding verschuldigd zijn. Dit betekent dat de organisatoren de naam en foto’s van de
winnaars openbaar mogen maken via alle middelen en/of media voor verspreiding of openbare
communicatie die de organisatoren wensen te gebruiken, waaronder de website www.kbc.be of
www.verkeersslang.be Dit gebruik wordt beperkt tot één jaar na het afsluiten van de wedstrijd.
Indien en voor zover vereist doen de winnaars afstand van alle mogelijke rechten die een wet of
enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.
De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd te onderbreken, te wijzigen, uit te
stellen of te annuleren of de wedstrijdprijs te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht.
De organisatoren of de door hen bij de wedstrijd betrokken derden kunnen in geen enkel geval
en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor
een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor technische onderbrekingen of
falingen, vertragingen in het internetverkeer, of verlies of beschadiging van verstuurde
gegevens behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld
van de organisatoren, de betrokken derden, of een van hun medewerkers, aangestelden of
lasthebbers.
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zullen
de persoonsgegevens van de deelnemers, ingevuld op het online deelnemingsformulier, in een
apart bestand binnen de databanken van de organisatoren worden opgeslagen. De
persoonsgegevens worden door de organisator uitsluitend verwerkt in het kader van deze
wedstrijd. Een jaar na het afsluiten van de wedstrijd worden dit aparte bestand definitief
verwijderd uit de databanken van de organisatoren.
De deelnemers hebben ten opzichte van de organisatoren een recht van inzage en een recht
van verbetering met betrekking tot hun eigen persoonsgegevens (tijdens de duur van de
bewaring van dit aparte bestand), en hebben ook de mogelijkheid het openbaar register van de
geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen (www.privacycommission.be).
Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of
gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
organisatoren. De deelnemer aanvaardt dat e-mailberichten kracht van bewijs hebben.
Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord
met alle bepalingen van dit reglement.

