Voorwaarden voor deelname winactie
Brooks / RUNNERSWORLD winactie
Onderstaande voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op deelname aan de winactie , zijnde
een initiatief van de Promotors (zoals hieronder gedefinieerd), welke winactie door Runnersworld (een formule
van Euretco B.V. gevestigd aan de Koninginneweg 1, 3871 JZ te Hoevelaken) wordt gepromoot en wordt
aangeboden op haar website: https://www.runnersworld.nl/brooks.
1.

De Promotors

Deze winactie wordt georganiseerd door Brooks en Runnersworld, hierna genoemd de promotor.
2.

Deelname aan de Winactie

2.1 Deelnemers moeten woonachtig zijn in Nederland zijn.
2.2 Werknemers van de Promotors, of andere partijen die verbonden zijn aan de winactie (o.a. betrokken
influencers, foto- en videografen) zijn uitgesloten van deelname aan deze winactie.
2.3 De winactie loopt van 28 maart 2019 tot en met 30 april 2019.
2.4 Deelnemers garanderen dat alle informatie die door hen wordt in het kader van deze winactie naar
waarheid zijn ingevuld en correct zijn.
3.

Voorwaarden voor deelname aan de Winactie

3.1 Deelname aan deze winactie is alleen mogelijk middels de website van Runnersworld via de volgende url:
www.runnersworld.nl/brooks
3.2 Deelname is alleen mogelijk na aankoop van een paar Brooks schoenen binnen de in artikel 2 genoemde
actieperiode.
3.3 Deelnemers kunnen via de in artikel 3.1 van deze Voorwaarden genoemde URL hun persoonlijke informatie
(voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, land, emailadres, schoen - en kledingmaat) invullen
in het online deelnameformulier, tezamen met het bon- of online factuurnummer. Door op de ‘Verstuur
gegevens en doe mee’ -knop te klikken, wordt deelname aan de Winactie definitief.
3.4 Deelname per persoon is onbeperkt zolang iedere inzending een ander paar Brooks schoenen bevat. Deze
deelnemer maakt dan wel meer kans maar kan niet meer pakketten winnen.
3.5 De Promotor reserveert zich het recht om de ingezonden gegevens te controleren op volledigheid van
informatie die is ingezonden door de deelnemer.
3.6 Incorrecte, onvolledige en/of onleesbare inschrijvingen worden, evenals inschrijvingen buiten de looptijd
als vermeld in artikel 2.3 van deze Voorwaarden, niet geaccepteerd voor deelname aan de Winactie.
4.

Prijzen en prijstrekking

4.1 Uiterlijk vier (4) weken na het einde van de looptijd van de Winactie, als vermeld in artikel 2.3 van deze
Voorwaarden, worden onder alle geldige deelnemers de winnaars gekozen door middel van een trekking
bij RUNNERSWORLD.
4.2 De prijs die wordt weggegeven door Runnersworld, namens Promotor is een kledingpakket van Brooks
t.w.v. €180,-.
4.3 RUNNERSWORLD benadert de winnaars per e-mail over hun gewonnen prijs, uiterlijk twee (2) weken na
de trekking als vermeld in artikel 4.1 van deze Voorwaarden.
4.4 Er wordt contact gelegd tussen Runnersworld en de winnaar of de winnaar het pakket opgestuurd krijgt of
in de kan ophalen.
4.5 Het is niet mogelijk om de gewonnen prijs geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld, uit te wisselen of
over te dragen aan een derde partij en/of bekende van de winnaar.
4.6 Promotor behoudt zich het recht voor om de prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen voor een prijs van
gelijke of hogere waarde, wanneer de prijs door welke reden dan ook niet meer aangeboden kan worden.
5.

Disclaimer

5.1 Promotor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (in)directe schade die voortvloeit uit
deelname aan de Winactie, noch voor gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de
winactie of wijziging van de winnaar(s). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in ge val van
extreme nalatigheid of bewuste opzet aan de kant van de Promotor of zijn agenten/partners.
5.2 Promotor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Winactie en de uitvoering / levering van de prijs.
Brooks is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het leveren van de prijs op grond van de Winactie.

6.

Promotie

6.1 Promotor kan de naam van de winnaar(s) gebruiken met het oog op de aankondiging van de winnaar van
de winactie en voor promotionele doeleinden. Voor gebruik van de naam van de winnaar(s) voor andere,
aanvullende doeleinden zal vooraf toestemming gevraagd worden aan de winnaar(s).
6.2 Winnaars kunnen worden verplicht deel te nemen aan reclame of promotieactiviteiten voor de Promotor en
Runnersworld zonder betaling. Winnaars gaan akkoord met het feit dat de Promotor en Runnersworld
video opnamen, audio opnamen, foto’s en/of ander promotiemateriaal kan tonen die refereert naar de
bekendmaking van de winnaar van de winactie, marketing doeleinden of andere soortgelijke zakelijke
doeleinden.
7.

Verwerking van persoonsgegevens

7.1 Runnersworld verwerkt diverse persoonsgegevens in het kader van deze Winactie, waarbij de wet- en
regelgeving op het gebied van privacy (in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming,
hierna “AVG”) in acht genomen wordt. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen, gebruiken
en het verwerken van deze persoonsgegevens van de deelnemer is Runnersworld.
7.2 In het kader van de Winactie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor - en achternaam,
geboortedatum, emailadres, kleding- en schoenmaat, winkel van aankoop en bon- of ordernummer.
7.3 De persoonsgegevens van de deelnemers worden uitsluitend verwerkt met als doel deelname aan en
uitvoering van de Winactie mogelijk te maken. De verwerking van persoonsgegevens met het oog op dit
doel is gebaseerd op de toestemming van de deelnemer dan wel het gerechtvaardigd belang van de
verwerkingsverantwoordelijke, te weten het belang om uitvoering van de Winactie te faciliteren.
7.4 Runnersworld verstrekt de persoonsgegevens van de winnaars aan de Promotor en aan derde partijen
voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Winactie. Waar nodig op grond van de
AVG worden contractuele afspraken gemaakt met dergelijke partijen. Runnersworld en Promotor zullen de
persoonsgegevens niet verstrekken aan andere dan hierboven genoemde derden of verwerken voor
andere doeleinden.
7.5 De persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer noodzakelijk zijn om te bewaren in het
kader van het doel van verwerking. Na afloop van de Winactie en zodra de prijz en zijn uitgeleverd en
volbracht worden alle persoonsgegevens derhalve in principe verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht
bestaat de persoonsgegevens langer te bewaren.
7.6 Iedere deelnemer aan de Winactie heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om
inzage in zijn of haar persoonsgegevens, een verzoek in te dienen tot rectificatie of verwijdering van
persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking, alsmede het recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht een verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid in te
dienen.
7.7 Iedere deelnemer aan de Winactie heeft het recht de eerder door hem of haar gegeven toestemming voor
de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Intrekking van toestemming maakt verwe rkingen op
basis van eerder gegeven toestemming echter niet onrechtmatig.
7.8 Iedere deelnemer heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in Nederland:
de Autoriteit Persoonsgegevens) met betrekking tot de wijze waarop zijn of haar persoonsgegevens
verwerkt worden.
7.9 Om de rechten als genoemd in artikel 7.6 en 7.7 van deze Voorwaarden uit te oefenen, kan de deelnemer
contact opnemen met Runnersworld op het volgende e-mailadres: klantenservice@runnersworld.nl.
8.

Diversen

8.1 Deze Voorwaarden alsmede het deelnameformulier zijn beschikbaar op www.runnersworld.nl/brooks.
8.2 Indien een (deel van een) artikel van deze Voorwaarden onjuist blijkt te zijn, wordt die bepaling
(gedeeltelijk) uitgesloten. Het overige deel van de Voorwaarden blijft van toepassing op deelname aan de
Winactie.

