SPELREGLEMENT
GRATIS SPEL ZONDER AANKOOPVERPLICHTING
'Kantoorwedstrijd Côte d’Or'

Artikel 1: Organiserende Onderneming
De onderneming Mondelez Belgium Services BVBV, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat
100, 2800 Mechelen (Hierna de 'Organiserende Onderneming'), organiseert op de site
www.myhomeparty.net van 6 juni 2016 tot 27 juni 2016 een gratis spel zonder
aankoopverplichting onder de naam 'Kantoorwedstrijd Côte d’Or’ (hierna het 'Spel').
De Organiserende Onderneming deelt de deelnemers uitdrukkelijk mee, en de deelnemers
erkennen, door deel te nemen aan het Spel, dat Facebook het Spel noch sponsport, noch
beheert, op welke wijze ook, en dat Facebook in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld
voor eender welke schade die resulteert uit het beheer of de organisatie van het Spel. De door
de deelnemers in het kader van dit Spel verstrekte gegevens zijn bestemd voor de
Organiserende Onderneming en niet voor Facebook.

Artikel 2: Aankondiging van het Spel
Het Spel loopt van 06/06/2016 tot en met 27/06/2016 en zal op 06/06/2016 aangekondigd
worden op de site https://www.myhomeparty.net/be-nl/campaigns/blog/1699/blog.htm en via
e-mail.

Artikel 3: Voorwaarden met betrekking tot de deelnemers
Dit Spel is toegankelijk voor elke meerderjarige natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar (op de
datum van de deelneming aan het Spel) die woonachtig is in België en een account heeft op de
site My Home Party www.myhomeparty.net, met uitsluiting van de personeelsleden van de
Organiserende Onderneming en hun respectieve familieleden, evenals elke entiteit die
rechtstreeks of onrechtstreeks heeft meegewerkt aan de ontwikkeling, de organisatie, de
realisatie en/of het beheer van het Spel.

Artikel 4: Pakket
4.1: Definitie van de pakketten
Te winnen tijdens de hele duur van het Spel: 10 pakketten:
- 10 pakketten 'Mijn Côte d’Or Pralines', met 10 dozen 'Mignonnette Variété' met een
commerciële waarde van ongeveer 55 € incl. btw per stuk.
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De winnaars ontvangen hun pakket per post.

Eén pakket per gezin (dezelfde naam, dezelfde voornaam en dezelfde geboortedatum).

4.2: Details met betrekking tot de pakketten
De pakketten kunnen niet gewijzigd, geruild of terugbetaald worden.
De waarde van de pakketten wordt bepaald op het moment van de opstelling van onderhavig
reglement en kan niet het voorwerp uitmaken van een betwisting omtrent de waardering ervan.
Onderhavige pakketten kunnen niet het voorwerp uitmaken van een verzoek tot financiële
compensatie, ruil of terugname, om welke reden ook.
De Organiserende Onderneming behoudt zich de mogelijkheid voor om, indien de
omstandigheden dit eisen, het pack op elk moment te vervangen door een pack met dezelfde
commerciële waarde per stuk en dezelfde eigenschappen.

Artikel 5: Deelnemingsmodaliteiten en -voorwaarden
5.1. Deelnemingsmodaliteiten
De genodigden van de Gastheer/-vrouw mogen aan de wedstrijd deelnemen van 06/06/2016 tot
en met 27/06/2016.
5.1.1.1. : Voor de bevestigde genodigden van de gastheer/-vrouw van de Home Party, die hun
aanwezigheid op de Home Party via mail of via Facebook bevestigd hebben vóór 26/05/2016:
-

-

Surf naar de site My Home Party, klik op 'Nieuwe Home Party: Côte d’Or Pralines', vul het
formulier in (verplichte velden: geslacht, voornaam, naam, e-mailadres, wachtwoord,
gebruikersnaam, geboortedatum) en kruis het vakje 'Door mij in te schrijven stem ik in
met de Deelnemingsvoorwaarden, het Vertrouwelijkheidbeleid en de Gedragscode'
aan of klik op 'Verder via Facebook'.
Vul het deelnemingsformulier in en beantwoord de gestelde vragen.

5.1.1 Deelneming
Om deel te nemen aan het Spel moet de deelnemer:




Deel uitmaken van de personen die bevestigd zijn als genodigde voor de Home Party 'Mijn
Côte D’Or Pralines ontdekparty'. De persoon moet zijn aanwezigheid bevestigen door het
formulier in te vullen (verplichte velden: geslacht, voornaam, naam, e-mailadres,
wachtwoord, gebruikersnaam, geboortedatum) en het vakje 'Door mij in te schrijven
stem ik in met de Deelnemingsvoorwaarden, het Vertrouwelijkheidbeleid en
de Gedragscode' aan te kruisen of te klikken op 'Verder via Facebook'.
Groepsfoto's met een goede resolutie maken tijdens het proefmoment met de collega's;
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1 à 3 foto's selecteren die het beleefde moment het beste vertegenwoordigen en de
pralines van Côte D’Or in de spotlights zetten;
Ons de foto's (maximum 3) bezorgen op het e-mailadres info@myhomeparty.net met als
onderwerp van de e-mail: 'Kantoorwedstrijd Côte d’Or '
5.1.2 Inschrijving

De genodigde van de Home Party moet zich niet inschrijven om deel te nemen aan deze
wedstrijd, maar moet een account hebben op www.myhomeparty.net en de uitnodiging van de
Gastheer/-vrouw van de Party aanvaarden via e-mail of via Facebook. De deelneming wordt in
aanmerking genomen zodra de foto('s) wordt (worden) ontvangen via e-mail. Elke inschrijving
die onvolledig, frauduleus en/of niet in overeenstemming is met onderhavig reglement en/of
verkeerde gegevens bevat, zal niet in aanmerking worden genomen en resulteren in de nietigheid
van de deelneming. Elke aldus gediskwalificeerde deelnemer kan op geen enkel pack aanspraak
maken. De Organiserende Onderneming behoudt zich dan het recht voor om het pack dat ten
onrechte aan deze deelnemer zou zijn toegewezen, opnieuw in het spel te brengen.

5.2. Ontvangst van het pakket
De 10 winnaars (hierna 'de Gastheren/-vrouwen' genoemd) ontvangen hun 'Kantoorwedstrijd
Côte d’Or ' pakket per post op het adres vermeld op het inschrijvingsformulier.

5.3. Foto's en video's
Om deel te nemen aan het spel moet de deelnemer groepsfoto's met een goede resolutie
maken tijdens het proefmoment met de collega's;
1 à 3 foto's selecteren die het beleefde moment het beste vertegenwoordigen en de pralines
van Côte D’Or in de spotlights zetten;
Ons de foto's (maximum 3) bezorgen op het e-mailadres info@myhomeparty.net met als
onderwerp van de e-mail: 'Kantoorwedstrijd Côte d’Or'
De foto's moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

De verstuurde foto's moeten de indeling .jpg of .png hebben en maximum 2 MB groot
zijn;
- De technische kwaliteit moet toereikend zijn om gebruikt te kunnen worden
(helderheid/licht);
- Er moeten minstens 5 personen op de foto staan;
- Versier uw bureau/kantine, zodat het leuke aspect van deze uitdaging tot uiting komt
- De realiteit van de foto moet evident zijn (geen fotomontage);
-

Geen foto's of video's gebruiken die gevonden werden op het internet
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-

De foto's moeten kaderen in het thema van de Party
De gevraagde leeftijd voor de genodigden moet gerespecteerd worden (geen personen
jonger dan 18 jaar)
Uitdrukkelijk de vereiste toelatingen en rechten hebben verkregen zoals beschreven in
artikel 14 van het reglement.
Criteria van esthetische orde moeten nageleefd worden (helderheid, afmetingen, licht,
kwaliteit, te drukke montages, …)
Het product van de Party moet gebruikt worden in normale omstandigheden
Het product van de Party moet in de spotlights worden gezet

De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit 5 leden uit het My Home Party
Team. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.
5.4. Deelnemingsvoorwaarden
Eén enkele deelneming per gezin (dezelfde naam, hetzelfde postadres).
Om redenen van vertrouwelijkheid zal de lijst van de winnaars niet verstuurd, noch telefonisch
meegedeeld worden.
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5.5. Moderatiecharter
In overeenstemming met het Moderatiecharter verbinden de deelnemers zich ertoe geen
inhoud te publiceren, van welke aard ook, die:
 strijdig is of kan zijn met de openbare orde, de goede zeden of de geldende wetten en
reglementen.
In dat opzicht is het volgende meer bepaald verboden, zonder dat deze lijst limitatief is:
- bijdragen van gewelddadige, denigrerende, lasterlijke, onwettige, obscene,
pornografische of pedofiele aard
- bijdragen van politieke aard of die aanzetten tot haat, geweld, zelfmoord of anders
wettelijk laakbaar zijn
- bijdragen van racistische, antisemitische of homofobe aard
- bijdragen die oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid verdedigen,
- bijdragen die aanzetten tot moord of tot het begaan van een misdaad of een delict,
- bijdragen die aanzetten tot discriminatie of haat,
- bijdragen die aanzetten tot het nuttigen van verboden stoffen of het overmatig
nuttigen van alcohol of die dronkenschap verdedigen,
- bijdragen die afbreuk doen aan het respect voor de mens en zijn waardigheid en
fysieke integriteit, de gelijkheid tussen man en vrouw en de bescherming van kinderen
en adolescenten,
- links die verwijzen naar externe sites waarvan de inhoud strijdig zou kunnen zijn met
de wetten en voorschriften die gelden in Frankrijk,
- bijdragen die aanzetten tot boycot,
 bijdragen die beledigend, onbeschaafd of vulgair zijn,
 bijdragen die afbreuk doen of zouden kunnen doen aan de rechten van derden en aan de
persoonlijkheidsrechten.
In dat opzicht is het volgende verboden, zonder dat deze lijst limitatief is:
- de bijdragen waarin zonder machtiging werken of bijdragen worden gereproduceerd
die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten (merken,
auteursrechten en naburige rechten), rechten van toepassing op databases,
- bijdragen die afbreuk doen aan het beeldrecht, aan het recht op respect van de
persoonlijke levenssfeer,
- bijdragen die afbreuk doen aan de bescherming van de persoonsgegevens van een
derde,
En meer algemeen bijdragen die strijdig zijn met elke andere wettelijke of regelgevende
bepaling die van kracht is.
 Bijdragen die afbreuk doen of zouden kunnen doen aan de persoonlijke levenssfeer, het
imago of de reputatie van een merk, een intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht,
een auteursrecht, een recht van een derde, en meer algemeen rechten van een
natuurlijke persoon of rechtspersoon
Spam, 'junk mail' of 'chainmail', 'trolls', 'dubbels' of daarmee gelijkgestelde berichten zullen
systematisch verwijderd worden.
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Er wordt verduidelijkt dat alle teksten en foto's achteraf gewijzigd kunnen worden, d.w.z. dat ze
verwijderd kunnen worden nadat ze online werden gezet, en dit zonder machtiging van of
voorafgaande mededeling aan de deelnemers, in geval van een klacht van derden en/of als de
betrokken berichten en foto's niet in overeenstemming zijn met de geldende reglementering,
ons Charter en/of de bepalingen van onderhavig reglement.

Artikel 6: Reglement
De deelneming aan het Spel impliceert de aanvaarding van onderhavig reglement.
Er zal niet geantwoord worden (via e-mail of telefonisch) op vragen over de interpretatie of
toepassing van het reglement, met betrekking tot de modaliteiten en mechanismen van het Spel.
Onderhavig reglement is ook tijdens de hele duur van het Spel beschikbaar op de pagina My
Home Party https://www.myhomeparty.net/benl/campaigns/info/1699/nieuwehomepartycotedorpralines.htm .
Er wordt verduidelijkt dat de postzegel gebruikt om het reglement aan te vragen, niet
terugbetaald wordt.

Artikel 7: Niet-terugbetaling van de deelnemingskosten
De kosten voor de deelneming aan het Spel worden, ongeacht de aard ervan (frankeerkosten,
kosten voor internetverbinding, …), niet terugbetaald door de Organiserende Onderneming.

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid
8.1. De Organiserende Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen
inherent aan de internetverbinding, de telefoonverbinding of de verkeerde verzending van de
post of elk ander probleem dat niet aan haar te wijten is en zich zou voordoen tijdens de hele
duur van het Spel.
De Organiserende Onderneming stelt alles in het werk om de deelnemers functionele en
gecontroleerde infrastructuren, informatie en tools aan te bieden, en deze in stand te houden.
Ze kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor het defect van het materiaal van de
deelnemers (computer, software, tools voor internetverbinding, telefoon, servers…), voor het
gegevensverlies dat hieruit zou kunnen resulteren om een reden die niet toe te schrijven is aan
de Organiserende Onderneming en voor de invloed van deze defecten op hun deelneming aan
het Spel.
Het is dus aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn materiaal en de
op zijn (informatica- en telefonie-) apparatuur opgeslagen gegevens te beschermen tegen elke
aanval. De deelneming aan het Spel impliceert meer bepaald de kennis en de aanvaarding van
de eigenschappen en beperkingen van het Internetnetwerk, van de afwezigheid van bescherming
van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik of piraterij door derden en de risico's op
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besmetting met eventuele virussen die circuleren op het netwerk, of van alle wisselvalligheden
die verband houden met de postdiensten.
8.2. De deelnemers stemmen ermee in dat de gegevens in de informatiesystemen van de
Organiserende Onderneming bewijskracht hebben tot bewijs van het tegendeel, met betrekking
tot de verbindingselementen en de informatie die resulteert uit een informaticaverwerking met
betrekking tot het Spel.
8.3. De Organiserende Onderneming verbindt zich ertoe om met zijn dienstverleners alles in het
werk te stellen om het goede verloop van het spel te verzekeren. Mocht er zich evenwel een
technisch defect voordoen dat het goede verloop van het spel zou beïnvloeden in
omstandigheden buiten de wil van de Organiserende Onderneming, dan kan deze laatste niet
aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de deelnemers.
8.4. Als de gegevens van een winnaar niet bruikbaar zijn of als de winnaar niet geïdentificeerd
kan worden, noch op basis van zijn naam, noch van zijn postadres of e-mailadres, noch van zijn
telefoonnummer, dan moet de Organiserende Onderneming geen bijkomende opzoekingen
doen om de niet-beschikbare winnaar terug te vinden. Deze niet-beschikbare winnaar zal dus
geen pack en ook geen schadevergoeding of vergoeding ontvangen.

8.5. De winnaars zullen gecontacteerd worden via e-mail en/of telefoon. Ze ontvangen hun
pakketten op het postadres vermeld op het inschrijvingsformulier of in de deelnemingsmail of
op hun Facebook-account, en dit binnen een termijn van ongeveer 4 weken te rekenen vanaf de
datum van de stemming door de jury.
Indien de Organiserende Onderneming er niet in slaagt om de winnaar te bereiken, noch via email, noch telefonisch (in overeenstemming met de gegevens vermeld in de bevestiging van de
aanwezigheid op de Party), na 2 pogingen (waarbij boodschappen worden ingesproken op de
voicemail en/of het antwoordapparaat van de winnaar) en als de winnaar zijn winst niet heeft
opgeëist binnen een termijn van 3 maanden na de datum van de e-mail of het telefonische
bericht ter kennisgeving van zijn winst of zijn pack niet binnen de toegestane termijn heeft
opgehaald bij De Post, zal hij beschouwd worden gewoon afstand te hebben gedaan van zijn
pack. Het pack zal niet toegewezen worden en kan in geen geval later gevorderd worden. Het zal
eigendom blijven van de Organiserende Onderneming en kan opnieuw toegewezen worden aan
een plaatsvervanger of gebruikt worden in het kader van een latere campagne.

8.6. Indien de winnaar uitdrukkelijk afstand doet van zijn pack, zal dit door de Organiserende
Onderneming bijgehouden worden en kan het gebruikt worden in het kader van een latere
campagne, indien de aard van het pack dit toelaat, en zonder dat de Organiserende Onderneming
hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 9: Correspondentie
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Niet-conforme (onvolledige, onleesbare, verkeerde, onvoldoende gefrankeerde, aangetekend
verzonden, te laat verzonden of via e-mail afgeleverde) correspondentie of
terugbetalingsaanvragen zullen niet in aanmerking worden genomen.

Artikel 10: Diskwalificatie
De deelnemers stemmen in met alle controles van hun identiteit, leeftijd, woonplaats en
telefoonnummer in het kader van het Spel. Elke deelneming die niet in overeenstemming is met
onderhavig reglement, onvolledig is of verkeerde gegevens bevat, zal nietig worden beschouwd.
Alle fraude of poging tot fraude, elk gebruik van robots of andere vergelijkbare procedés
waardoor het Spel mechanisch kan worden gespeeld en/of waardoor de winstkansen verhoogd
kunnen worden, is verboden.
Zo kan de Organiserende Onderneming de deelneming van een of meer deelnemer(s) uitsluiten,
opschorten en/of definitief annuleren in geval van vaststelling van verdacht gedrag dat meer
bepaald bestaat uit de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van
meerdere personen en verschillende informaticastations vanaf hetzelfde deelnemingsprofiel,
een ongebruikelijk winstritme, een poging om de servers van de organisatoren te forceren, een
toename van het aantal accounts enz. Ze kan dan beslissen om de pakketten niet toe te wijzen
aan de betrokken deelnemers, op basis van de informatie in haar bezit, en/of de daders van deze
fraude vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.
De Organiserende Onderneming kan het Spel ook volledig of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat
er fraude in welke vorm ook heeft plaatsgevonden, meer bepaald in informaticavorm, in het
kader van de deelneming aan het Spel en/of de bepaling van de winnaars.
In geval van een sanctie of klacht is het aan de deelnemers om het bewijs te leveren dat hun
gedrag in overeenstemming was met onderhavig reglement. De Organiserende Onderneming
kan in dat opzicht niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11: Overmacht en wijzigingen
De Organiserende Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht ze, in geval van
overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil of als de omstandigheden dit eisen, onderhavig Spel
moeten annuleren, inkorten, verlengen, uitstellen, opschorten of de voorwaarden ervan moeten
wijzigen.
Ze behoudt zich in alle gevallen de mogelijkheid voor om de deelnemingsperiode te verlengen.
Artikel 12: Vrijstelling van aansprakelijkheid
De Organiserende Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een defect of
functiestoornis van de pakketten.
De Organiserende Onderneming wijst alle aansprakelijkheid af voor alle incidenten of ongevallen
waarmee de winnaar(s) geconfronteerd zou(den) kunnen worden tijdens het gebruik en/of het
genot van de pakketten.
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Artikel 13: Machtiging voor het gebruik van de namen, adressen en foto's van de winnaars
Onder voorbehoud dat de uitdrukkelijke toestemming van de meerderjarige deelnemer werd
verkregen, mag de Organiserende Onderneming de namen, adressen en foto's van de winnaars
gebruiken, zonder dat dit recht geeft op een vergoeding of eender welk ander voordeel dan de
ontvangst van hun pack.

Artikel 14: Intellectuele eigendoms- en auteursrechten
In overeenstemming met de wetten betreffende de intellectuele eigendomsrechten en
auteursrechten is het volledige of gedeeltelijke gebruik van de elementen die het voorwerp
uitmaken van een intellectueel eigendomsrecht of die beschermd worden door het auteursrecht
en die gereproduceerd worden in het kader van dit Spel, ten strengste verboden behoudens
schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Organiserende Onderneming.
Door zijn foto's en video's naar de Organiserende Onderneming te sturen, stemt elke deelnemer
ermee in aan de Organiserende Onderneming, voor de hele wereld en voor de duur van één jaar,
gratis en exclusief alle gebruiksrechten met betrekking tot de gedeelde foto en/of video over te
dragen, met het oog op het gebruik ervan door de Organiserende Onderneming, voor
reclamedoeleinden en ter promotie van haar activiteiten, producten en diensten, alsook in het
kader van haar marketingacties, interne en externe communicatie en institutionele
communicatie, op eender welke drager, meer bepaald via publicatie op de Pagina van het Spel,
op de Facebook-pagina van het merk en/of op de merksite van de Organiserende Onderneming,
via verspreiding op Internet, via verspreiding op de gsm-netwerken, via drukwerk, via voorstelling
op draadloze toestellen, met betrekking tot het recht op het gebruik, het hergebruik, de wijziging,
de reproductie, de publicatie en de vertoning van de foto en/of video.
Hij verklaart en verzekert ook geen contract te hebben gesloten met een derde dat een obstakel
zou vormen voor de publicatie van de foto en/of video.
De Organiserende Onderneming verbindt er zich dan weer toe de naam van de deelnemer te
vermelden bij elk gebruik van de foto en/of video.
Alle deelnemers die een foto en/of video versturen in het kader van het Spel, garanderen dat ze
wel degelijk de houders zijn van de rechten die worden overgedragen aan de Organiserende
Onderneming volgens de voorwaarden die hiervoor vermeld worden; dat als ze niet de enige
houders van de rechten zijn, de deelnemers garanderen dat ze schriftelijk, vóór de verzending
van de foto en/of video van alle houders van intellectuele eigendomsrechten op de foto en/of
video alle machtigingen of rechten hebben verkregen die vereist zijn voor de hiervoor vermelde
overdracht, zodat ze zich kunnen verbinden tot de bepalingen van onderhavige modaliteiten. In
dat opzicht verbinden de deelnemers zich ertoe aan de Organiserende Onderneming op elk
moment en op het eerste verzoek van de Organiserende Onderneming een kopie te bezorgen
van alle documenten die deze machtigingen rechtvaardigen. Elke foto en/of video wordt
uitsluitend op verantwoordelijkheid van de deelnemer gepubliceerd.
Alle deelnemers die een foto en/of video versturen in het kader van het Spel, vrijwaren de
Organiserende Onderneming tegen elke onenigheid, vordering, klacht, tegenstelling, eis en
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uitsluiting van welke aard ook afkomstig van een derde die zou beweren dat de foto en/of video
verstuurd in het kader van het Spel, afbreuk doet aan zijn rechten, alsook tegen alle schade of
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van de rechten die gepaard gaan met de foto
en/of video. De deelnemers verzekeren dat ze de schriftelijke toestemming hebben gekregen van
de personen vermeld op de foto en/of video of van hun contractuele vertegenwoordigers of hun
twee wettelijke vertegenwoordigers, met het oog op het gebruik van hun naam of andere
rechten die hen de mogelijkheid bieden om zich te verbinden volgens de bepalingen van
onderhavige modaliteiten. In dat opzicht verbinden de deelnemers zich ertoe aan de
Organiserende Onderneming op elk moment en op het eerste verzoek van de Organiserende
Onderneming een kopie te bezorgen van alle documenten die deze machtiging rechtvaardigen.
Alle deelnemers die een foto en/of video versturen in het kader van het Spel, erkennen en
aanvaarden dat ze als enige aansprakelijk zijn voor hun foto en/of video en voor de gevolgen van
de verspreiding ervan. De deelnemers verbinden zich ertoe geen foto en/of video te versturen
waarvan de inhoud onwettig is en/of strijdig zou zijn met het Moderatiecharter vermeld in artikel
5.4 van onderhavig Reglement.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
Het Spel is onderworpen aan het Belgische recht.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van het reglement en/of de in onderhavig
reglement niet voorziene gevallen, zullen het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking.

Artikel 16: Bescherming van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die meegedeeld worden door de deelnemers maken het voorwerp uit van
een informaticaverwerking in het kader van het beheer van het Spel en zijn bestemd voor de
onderneming Mondelez Belgium Services BVBA. De informatie die wij over u vergaren, zal niet
voor andere doeleinden worden gebruikt. Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, stemt u
er uitdrukkelijk mee in dat wij het recht hebben om deze persoonsgegevens voor de hierboven
vermelde doeleinden te gebruiken. Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (de Privacywet), zoals heeft elke deelnemer recht op toegang, rechtzetting,
verzet en schrapping met betrekking tot zijn persoonsgebonden gegevens. Hij kan dit recht doen
gelden door te schrijven naar Mondelez Belgium Services BVBA - Consumentendienst Stationsstraat 100, 2800 Mechelen.
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