Wedstrijdreglement v. 2020

Artikel 1 – Naam van de stemming en wettelijke basis
De stemming in het kader van de wedstrijd « Beir van Brugge » wordt georganiseerd door de
Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, waarvan de maatschappelijke zetel
is gevestigd te 1040 Brussel, Belliardstraat 25 – 33. hierna « de Organisator » genoemd.
Artikel 2 – Deelnemingswijze
De deelname aan deze stemming is uitsluitend mogelijk via de specifieke website van Beir van
Brugge (www.beirvanbrugge.be). Stemmingen per post of via een ander communicatiemiddel
wordt niet in aanmerking genomen.
Artikel 3 – Looptijd van deze wedstrijd
Deze stemming wordt gehouden vanaf 06/02/2020 tot en met 12/02/2020.
Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden stemming
§1. Aan deze stemming kan gratis worden deelgenomen door iedereen met een Facebookaccount.
§2. Er wordt slechts één stem per Facebook-account toegestaan. Wanneer u uw stem uitbrengt
geeft u volgende gegevens door: voornaam, naam, mailadres, social ID en profielfoto.
§3. Voor de wedstrijd Beir van Brugge zullen 2 personen (zij die met het meeste stemmen op het
einde van de votingronde) doorgaan naar de volgende ronde. Zij zullen opnieuw meestrijden voor
de titel Beir van Brugge.
§4. Geïnteresseerden kunnen met al hun vragen over deze stemming terecht op het e-mailadres
info@beirvanbrugge.be
Artikel 5 - Uitsluiting
In het geval van misbruik, fraude of inbreuk op dit wedstrijdreglement, of vermoeden van
misbruik, fraude zullen de toegekende stemmen niet meegeteld worden.
Deze uitsluiting gebeurt bovendien zonder enige afbreuk te doen aan het recht van de Organisator
om eventueel een integrale schadevergoeding.
Artikel 6 – Bericht aan de genomineerden
§1. De genomineerden worden persoonlijk en uitsluitend per telefoon, per e-mail of per post op
de hoogte gebracht.

Artikel 7 - Verantwoordelijkheden
§1. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze stemming hetzij in zijn geheel, hetzij
gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, met name –maar niet
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uitsluitend- in onverwachte omstandigheden, in gevallen van overmacht of bij wijziging van de
reglementering. Wanneer er zich een wijziging, een uitstel, een inkorting of een annulering zou
voordoen, dan kunnen noch de deelnemers aan deze wedstrijd noch andere personen enig recht
laten gelden op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
§2. Wie aan deze stemming deelneemt, wordt verondersteld om de specifieke eigenschappen en
beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden, in het bijzonder op het vlak van het
technische vermogen en van het risico voor verbreking van de internetverbinding, en, meer in het
algemeen, inzake de risico’s die inherent zijn aan elke internetaansluiting en aan elke
gegevensoverdracht via het internet, inzake de ontstentenis van enige beveiliging van bepaalde
gegevens tegen mogelijke diefstal, en inzake de mogelijke besmettingsrisico’s door virussen op
het netwerk.
§3. Noch de Organisator zelf, noch zijn personeelsleden, noch derden waarop hij in het kader van
deze stemming een beroep doet, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna wordt
opgesomd:
- gebrekkige gegevensoverdrachten via het internet ;
- de slechte werking hetzij van het internet zelf, hetzij van de aangewende software, hetzij
van het mobiele netwerk ;
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische mankementen ;
- om het even welk gebrek op technisch vlak en inzake hardware en software ;
- om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de
organisatie van deze stemming, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan deze
stemming, de bepaling van de winnaars en de toekenning van de prijzen.
§4. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die het gevolg is van een verbreking van de internetverbinding, van welke
functioneringsstoornis dan ook, van de uitsluiting van deelnemers of van de beëindiging van deze
stemming, om welke reden dan ook. Elke deelnemer aan deze stemming is verplicht om alle
vereiste maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens te beschermen en om de op zijn
computer geïnstalleerde softwareprogramma’s te beveiligen tegen om het even welke vorm van
beschadiging. Zowel het inloggen op de website van deze stemming als de eigenlijke deelneming
aan deze stemming ressorteren onder de volle en integrale verantwoordelijkheid van de
deelnemers aan deze stemming.
§5. Evenmin kan de Organisator aansprakelijk worden gesteld bij wijziging, inkorting of
annulering van deze stemming wegens een geval van overmacht of in een omstandigheid die
onafhankelijk is van de wil van de Organisator.
Artikel 8 – Bescherming van het privéleven en van het beeldrecht
§1. Elke deelnemer aan deze stemming aanvaardt dat de zijn persoonsgegevens bewaart zolang
dat nodig is voor het beheer van deze stemming. Indien de deelnemer zijn toestemming heeft
gegeven, dan kunnen zijn persoonsgegevens, binnen de grenzen van die toestemming, worden
gebruikt voor marketingdoeleinden en voor het toesturen, in het bijzonder via e-mail, van
allerhande commerciële informatie, nieuwsbrieven, wedstrijden en promotionele aanbiedingen
met betrekking tot producten en acties van de Nationale Loterij. De Organisator beschermt de
door haar verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Meer informatie omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens en omtrent hun rechten
inzake persoonsgegevens, kunnen de deelnemers vinden in de Privacyverklaring op de website
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https://privacy.nationale-loterij.be. Op eenvoudig verzoek kunnen zij een papieren versie van
deze Verklaring krijgen.
§2. Elke deelnemer aan deze stemming heeft toegang tot zijn persoonsgegevens. Hij heeft tevens
het recht om deze persoonsgegevens te laten corrigeren, om ze te laten verwijderen en om zich te
verzetten tegen het gebruik ervan. Iedere deelnemer kan daartoe contact opnemen met dit emailadres : privacy@nationale-loterij.be. De Organisator ziet zich echter genoodzaakt om de
deelname te annuleren van degenen die zich ofwel verzetten tegen het gebruik van gegevens die
nochtans voor deze stemming vereist zijn, ofwel vragen om dergelijke vereiste gegevens te
verwijderen.
Artikel 9 – Aanvaarding van het reglement
Wie aan deze stemming deelneemt, stemt in met dit reglement en voorts ook met alle beslissingen
die de Organisator zou kunnen nemen om deze stemming vlot te laten verlopen.
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