Wedstrijdreglement Afvalvrij mei 2019
Elke deelnemer van de wedstrijd ‘Afvalvrij mei 2019’ van Limburg.net aanvaardt
onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Limburg.net.

Artikel 1: principe

De wedstrijd ‘Afvalvrij mei 2019' van Limburg.net is een initiatief van Limburg.net,
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt. De organisatoren hebben steeds het recht
het reglement te wijzigen. Wedstrijdbeslissingen kunnen niet worden aangevochten, om
welke reden dan ook. Limburg.net behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de
deelnemer opgegeven informatie te controleren, om na te gaan of aan de
deelnemingsvoorwaarden is voldaan.

Artikel 2: wie kan deelnemen
Deelnemen is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in het werkingsgebied
van Limburg.net. Het personeel van Limburg.net kan deelnemen, maar komt niet in
aanmerking voor prijzen. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met
uitzondering van:
• de personeelsleden en de bestuurders van Limburg.net,
• elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
• de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten
natuurlijke personen.

Artikel 3: hoe deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en kan via een reactie op één of meer van de vier
uitdagingen in de Facebookgroep van Afvalvrij mei, op www.facebook.com/
groups/599031413780561.
De wedstrijd start op 1 mei 2019 en wordt wekelijks onherroepelijk afgesloten op zondag,
23u59 tot en met 31 mei 2019. Deelnemers zijn verplicht te reageren met een correct
Facebookprofiel.

Artikel 4: wedstrijdverloop

Elke week van de maand mei zal Limburg.net een nieuwe uitdaging lanceren. Wie lid is van de
Facebookgroep en zijn of haar voltooiing van deze uitdaging aantoont in de commentsectie,
maakt kans op één van de prijzen. De uitdagingen zijn: 'Elke dag kastroldag', 'Gebruik een
drinkbus', 'Gebruik een brooddoos' en 'Gebruik herbruikbare groentenzakjes'.
Iedereen die lid is van de groep mag deelnemen aan elke uitdaging.

Artikel 5: kennisgeving van winst

De winnaars worden via Facebook op de hoogte gebracht door Limburg.net. Na bevestiging
van de deelnemer, wordt de prijs hen toegestuurd.

Artikel 6: toekenning en verdeling van de
prijzen

Na het afsluiten van de onlinewedstrijd worden 10 deelnemers die antwoordden op de
Facebookpost gekozen door een jury. De prijzen worden toegekend aan de deelnemers op
basis van de keuze van deze jury.
Per uitdaging zijn telkens 10 prijzen te winnen. Respectievelijk: 10 frituurbonnen van €15, 10
Dopper drinkbussen, 10 Boc 'n' Roll foodwraps en 10 herbruikbare tassen. Deze zijn telkens
te winnen door 10 mensen. De verdeling van de prijs gebeurt door Limburg.net. De prijzen
worden ten laatste één maand na het afsluiten van de online wedstrijd verzonden per post of
pakjesdienst. Limburg.net vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om
deze praktische afhandeling mogelijk te maken.
Limburg.net kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke
blijven van partners met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan de prijzen.
Limburg.net zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een
andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inruilbaar voor speciën of andere voordelen
in natura.

Artikel 7: privacy
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Limburg.net (verwerkingsverantwoordelijke)
omdat dit noodzakelijk is in het kader van het beheer van deze wedstrijd.
Limburg.net zorgt dat gebruikers worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of
ongeautoriseerde aanpassing, onrechtmatig gebruik, verlies, openbaarmaking of
vernietiging van persoonsgegevens die in haar bezit zijn.
Limburg.net zal uw persoonsgegevens niet delen met derden buiten de uitzondering van
Absoluut, Vaartdijk 3 bus 601, 3018 Wijgmaal of enkel mits de uitdrukkelijke, voorafgaande
toestemming van de gebruiker.
Limburg.net houdt hierbij steeds rekening met uw persoonsgegevens en dat die op een
eerlijke, rechtmatige, proportionele en transparante manier verwerkt worden.
Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, noch
worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden
gebruiken.
Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verwerkt door een instelling of onderneming die
buiten de Europese Unie gevestigd is.
Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kan u onderstaande rechten uitoefenen
betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Limburg.net, behalve in gevallen
waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Limburg.net:

- Toegang vragen tot de persoonsgegevens die Limburg.net van u heeft;
- Vragen dat zij uw persoonsgegevens verbeteren of te verwijderen of slechts beperkt
verder verwerken;
- Klacht neerleggen bij Limburg.net;
- Klacht neerleggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit (in België:
www.privacycommissie.be).
Contactmogelijkheden om uw rechten uit te oefenen:
- U bezorgt een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Limburg.net,
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt;
- U stuurt een email naar privacy@limburg.net.

Artikel 8: algemene bepalingen
Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.
Limburg.net is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze
wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet
kunnen worden gecontroleerd door Limburg.net. Het is de verantwoordelijkheid van elke
deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.
Limburg.net kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van
overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen worden aangepast,
ongeacht de reden voor zulke aanpassing. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog
behoudt Limburg.net zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder
meer van deelname uit te sluiten.
Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement, en verbindt hij zich
ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de
wedstrijdleiding. Beroep hiertegen is niet mogelijk. Een exemplaar van dit reglement kan
gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website
www.afvalvrijmei.be/wedstrijdreglement.

