
WEDSTRIJDVOORWAARDEN "BRUSSEL
VOOR SCHONE LUCHT”
Artikel 1 - Organisator

Deze wedstrijd wordt u aangeboden door de Europese Dienst voor Burgeractie (hierna te noemen
de "organisator"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Cantersteenstraat 12 - 1000
Brussel (België). Deelname aan de wedstrijd is mogelijk via het CODE Europe-platform
(www.code-europe.onesource.pt/fr/brussels www.code-europe.onesource.pt/en/brussels
www.code-europe.onesource.pt/nl/brussels), en informatie over deelname is van 12 september
tot en met 14 oktober 2022 toegankelijk via de ECAS-website
(https://ecas.org/brussel-voor-schone-lucht-stem-voor-schonere-lucht-en-maak-kans-op-een-prijs
/), Facebook (https://www.facebook.com/ecas.europe) , Instagram
(https://www.instagram.com/ecas_europe/), Twitter (https://twitter.com/ecas_europe) en
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/788551/) pagina's.

Artikel 2 - Duur wedstrijd en deelnemingsvoorwaarden

2.1 Duur:

Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk via het CODE EUROPE-portaal
(www.code-europe.onesource.pt/fr/brussels) van 12 september 2022 10.00 uur tot 14 oktober
2022 18.00 uur (Belgische aanmelding data en -tijden gelden als bewijs).

2.2 Voorwaarden voor toegang tot het spel:

Het spel staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar op het moment van
deelname, met uitzondering van de personeelsleden van de European Citizen Action Service
(ECAS) en de partners van de projecten DigiDEM en CODE Europe. Elk natuurlijk persoon
(online via portaal) mag slechts één keer deelnemen. Indien er sprake is van meerdere
deelnames, wordt alleen de eerste inzending als geldig beschouwd. Deelname aan het spel is
gratis.

Artikel 3 - Wedstrijdverloop

- De wedstrijd vindt plaats op de CODE Europe-portaalsite

- Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de volledige stem zijn uitgebracht via
www.code-europe.onesource.pt/fr/brussels en moet u uw contactgegevens (naam, voornaam,
e-mailadres en telefoonnummer) opgeven.



- Deelneming aan de wedstrijd impliceert aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement.

- De prijs is niet overdraagbaar.

Artikel 4 - Winnaars en prijzen

Er zullen drie prijzen worden verloot.

1- €200,- Decathlon cadeaubon

2- €150,- waardebon uit te geven in een ethische voedingswinkel

3- Een diner voor twee ter waarde van €100,-

Elke deelnemer kan maar één keer winnen.

De winnaars worden op 17/10/2022 getrokken uit alle deelnemers die hun gegevens hebben
achtergelaten.

Artikel 5 - Omschrijving en levering van de prijs

De prijs per winnaar bestaat uit een van de hierboven genoemde prijzen. Er zijn 3 winnaars.

Het ECAS-team zal per e-mail contact opnemen met de winnaars. Winnaars moeten binnen 14
kalenderdagen per e-mail reageren naar brusselsforcleanair@ecas.org met vermelding van hun
voornaam, achternaam en het adres waarop zij de prijs wensen te ontvangen. Indien zij niet
binnen de 14 dagen reageren, gaat de prijs van de betreffende winnaar verloren en blijft deze
eigendom van de organisator.

De gewonnen prijs wordt op eigen risico van de winnaar per post aan de winnaars toegestuurd of
kan worden afgehaald op het hoofdkantoor van ECAS. De organisator wijst alle
verantwoordelijkheid af voor eventuele incidenten of ongevallen die zich zouden kunnen
voordoen tijdens het gebruik van de gewonnen prijs. De prijs kan niet worden omgezet.

Artikel 6 - Wijziging van de wedstrijd

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande
kennisgeving of verplichting om zijn beslissing te rechtvaardigen, de wedstrijd in te korten, te
verlengen, uit te stellen of te annuleren, alsook om de toegangsvoorwaarden en/of de
voorwaarden voor de uitvoering van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in geval van
overmacht of gebeurtenissen buiten zijn wil, zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden
gesteld. De organisator kan geen aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Indien het reglement wordt gewijzigd, zal dit op de ECAS-website worden vermeld.

https://ecas.org/brussel-voor-schone-lucht-stem-voor-schonere-lucht-en-maak-kans-op-een-prijs/


Artikel 7 - Persoonsgegevens

De organisator verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming). De organisator zorgt ervoor
dat de verwerking van uw persoonsgegevens op passende en relevante wijze geschiedt en
beperkt blijft tot de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze gegevens zullen
worden bewaard tot 30/11/2022. Indien de deelnemer deze gegevens op een eerdere datum wenst
te laten verwijderen, kan hij/zij een e-mail sturen naar brusselsforcleanair@ecas.org.

Schade die voortvloeit uit het gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer door
onbevoegden kan in geen geval worden afgewenteld op de organisator, indien deze alle
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden
verwacht.

Voor meer informatie kunt u ons Privacybeleid lezen.

Artikel 8 - Geschillen

Alle geschillen betreffende de toepassing van dit reglement zullen autonoom door de organisator
worden behandeld. U kunt uw klacht per email sturen naar brusselsforcleanair@ecas.org

Artikel 9 - Contact

Voor vragen of problemen in verband met het wedstrijd kunnen personen contact opnemen met
ECAS via

E-mail: brusselsforcleanair@ecas.org

Postadres: European Citizen Action Service, Brussel voor Schone Lucht-wedstrijd, team
Communicatie - Cantersteen 12 - 1000 Brussel

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met
Facebook of LinkedIn. Deelnemers kunnen Facebook, LinkedIn of de organisator niet
aansprakelijk stellen voor enige schade die voortvloeit uit hun deelname.

https://ecas.org/privacy-policy/

