
 

Deelnemersvoorwaarden wedstrijd 

 

Artikel 1 – Privacy 

De vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in 

het bijzonder. 

Artikel 2 – Methode voor de verzameling van de gegevens die u betreffen  

De gegevens die u betreffen worden verzameld en behandeld op basis van (a) één of meerdere 

vragenlijsten die ter beantwoording worden voorgelegd en (b) een verdeling van prijzen waaraan u 

kan deelnemen. Betreffende vragenlijsten en wedstrijd van de vzw worden hierna “onze diensten” 

genoemd. Uw gegevens die de vzw verzamelt op basis van onze diensten worden door u op 

vrijwillige basis aan ons meegedeeld. U wordt dus op geen enkele wijze verplicht om de gegevens te 

verstrekken.  

Artikel 3 – Doeleinden  

De gegevens die u betreffen kunnen door ons slechts verzameld en verwerkt worden voor één van 

volgende doeleinden:  

- Voor de uitnodiging en deelname aan onze diensten;  

- Om ons in staat te stellen een winnaar van de wedstrijd te contacteren.  

De gegevens zullen NIET verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:  

- Voor marketing doeleinden.  

Artikel 4 – Verzamelde inlichtingen  

De inlichtingen die verzameld worden zijn de volgende:  

- Een e-mailadres dat het toelaat u te contacteren.  

Artikel 5 – Deelname wedstrijd  

Door het invullen van het e-mailadres bevestigt de respondent zijn/haar deelname aan de wedstrijd. 

Medewerkers van het de vzw, van aan de vzw gelieerde ondernemingen of organisaties, alsmede 

alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de actie of de prijzen betrokken zijn, zijn 

uitgesloten van deelname. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer deze 

voorwaarden integraal aanvaardt. De deelname aan de wedstrijd via internet impliceert eveneens 

dat de deelnemer de aard en de beperkingen van het internet kent en aanvaardt, meer bepaald de 

technische prestaties, de mogelijke onbeschikbaarheid van deze bevraging, het aanvragen en 

doorsturen van gegevens, het risico dat de verbinding wordt verbroken en, meer algemeen, de 

risico’s die met elke internetverbinding en overdracht van gegevens gepaard gaan, inclusief 

eventueel verlies of misbruik van gegeven en de risico’s op virusbesmetting.  

Artikel 6 – Prijzen  



De prijzen zijn strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten en niet 

overdraagbaar aan derden. Er worden door de organisator geen garanties verstrekt met betrekking 

tot de prijzen. Van zodra de prijzen aan de winnende deelnemers worden overhandigd, worden deze 

de wettige eigenaars van de prijzen en zal de organisator niet langer verantwoordelijke zijn voor de 

mogelijke kosten, uitgaven, verliezen of schade veroorzaakt door de prijzen.  

Artikel 7 – Winnaars  

De winnaars worden persoonlijk via mail gecontacteerd, zodra de wedstrijd is afgelopen. Indien een 

winnaar niet binnen de gestelde termijn na de kennisgeving zich bij de vzw heeft gemeld en de prijs 

heeft aanvaard, behoudt de vzw zich het recht voor om voor de betreffende prijs een nieuwe 

winnaar te bepalen.  

Artikel 8 – Uitsluiting aansprakelijkheid  

De vzw is op geen enkel wijze aansprakelijk voor kosten, aanvullende uitgaven die de deelnemer zou 

moeten maken in verband met (het uitkeren of gebruik van) de prijzen. De vzw behoudt zich het 

recht voor om de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen, zonder dat de 

deelnemer enige aanspraak jegens de vzw kan doen gelden indien de wedstrijd geen doorgang kan 

vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke beëindiging of 

aanpassing. Over de wedstrijd, eventuele wijziging of beëindiging wordt geen correspondentie 

gevoerd. In de mate toegelaten door de van toepassing zijnde wetgeving wordt de aansprakelijkheid 

van de organisator voor ongevallen of schade, ongeacht de oorzaak of de aard, die voortvloeien uit 

de toekenning of het gebruik (door een deelnemer of door de derden) van de prijzen of uit 

deelname aan deze wedstrijd, uitgesloten, met inbegrip van alle nadelen van welke aard ook die zijn 

toe te schrijven aan overmacht, problemen met internet, netwerk, software of hardware alsmede 

voor eventuele foutieve invoer van gegevens. De vzw, zijn medewerkers, de ingeschakelde 

hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het 

internet, waardoor de deelname van de deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door de vzw 

worden ontvangen. De vzw geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde prijzen en 

sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter zake uit. De vzw is niet 

aansprakelijk voor eventuele gebreken van de prijzen, indien de prijzen later dan aangekondigd 

worden ontvangen, of indien de (vervangende) prijzen op ondergeschikte punten afwijken van de 

aangeboden prijzen. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen 

als grond voor welke verplichtingen dan ook in hoofde van de organisator.  

Artikel 9 – Recht tot verbetering  

In geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens 

kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of aan te passen.  

Artikel 10 – Verwijdering persoonsgegevens  

Uw persoonsgegevens worden zo snel mogelijk verwijderd uit ons gegevensbestand, nadat de 

bevraging en wedstrijd is afgerond. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot 

deze verwijdering, behalve uiteraard voor die gegevens die krachtens de overeenkomst dienen te 

worden bijgehouden. Deze gegevens worden enkel op een geaggregeerd niveau bijgehouden. 

 Artikel 11 – Eigendom en overdracht aan derden  



Alle gegevens die door middel van onze diensten worden verzameld zijn de volledige eigendom van 

Gezond Leven vzw en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en 

modaliteiten vervat in deze privacy-statement. Op geen enkel ogenblik worden er aan derden 

profielgegevens van individuele personen overgemaakt die slechts die onderscheiden individuele 

personen betreffen en die deze individuele personen identificeren of identificeerbaar maken. Voor 

de verzameling van de gegevens werken we met een enquêteprovider, namelijk QuestionPro. Ook zij 

zijn gebonden aan de privacywet en behouden de anonimiteit van de gegevens.  

Artikel 12 – Contact  

Met vragen, klachten of opmerkingen kan eenieder zich wenden tot de coördinator van Steunpunt 

Mantelzorg vzw, Naomi De Bruyne via info@steunpuntmantelzorg.be. 
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