
Wedstrijdreglement 

Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘ACTIEF REIZEN? MOOIE PRIJZEN! 

LEES DE ARTIKELS IN KNACK OVER HET MYSTERIEUZE OOSTEN VAN POLEN EN WIN EEN FIETS!’ hierna 

"Actie" genoemd, georganiseerd door het Pools Informatiebureau voor Toerisme, hierna 

"Organisator" genoemd (met zetel Renaissancelaan 20 bus 25, 1000 Brussel, tel. 02 740 06 20), 

website www.polen.travel. De prijs wordt geschonken door East Poland House, hierna ‘Aanbieder’ 

genoemd.  

In het algemeen 

1. De actie start op 12.11.18 en eindigt op 11.12.2018 om middernacht. 2. Deelname aan de actie is 

gratis. 3. De winnaar wordt bekend gemaakt binnen de twee weken na het beëindigen van de actie, 

via e-mail vermeld in het formulier. 4. De winnaar heeft de verplichting zijn prijs op te vragen binnen 

de 7 dagen nadat hij hiervan op de hoogte werd gesteld per telefoon of e-mail met ontvangstbericht 

vanwege het Pools Informatiebureau voor Toerisme. Na deze periode en zonder antwoord heeft de 

Organisator het recht een nieuwe winnaar te loten. 5. Eenmaal de winnaar op de hoogte is gebracht, 

neemt die contact op met de Organisator, via het e-mailadres: info.be@poland.travel. 6.  De winnaar 

moet minstens 18 jaar oud zijn om aan de actie deel te nemen. 7. Elk fysisch persoon met 

verblijfplaats in België kan aan de actie deelnemen, met uitzondering van familieleden en personeel 

van de Organisator of elk persoon betrokken bij de organisatie van deze Actie. 8. Deelname aan deze 

actie impliceert dat men de voorwaarden tot deelname aanvaardt. 

Deelname 

1. Elke persoon die zich een toegang verschaft tot de website www.polen.travel en die voldoet aan 

de voorwaarden hierboven vermeld, kan aan de Actie deelnemen en wordt hierna "Deelnemer" 

genoemd.  

Prijs: 

1. De 11 prijzen, te winnen met deze actie:  

• MTB ROCKRIDER 560 DAMES WIT 27.5", ontworpen voor gevorderde mountainbikesters die 
hun grenzen willen verleggen tijdens sportieve ritten. Comfortabel zadel, stuurpen op 
vrouwenmaat, 2x10 versnellingen, verlichte wielen en ROCKSHOX-voorvering van 100 mm. 
Waarde: 600 euro.  

• Vier rugzakken 

• Twee fietstassen 

• Twee tenten 

• Twee slaapzakken 
 

2. Algemene voorwaarden voor de winnaars met betrekking tot de prijs: 

• De prijs kan alleen gebruikt worden door de winnaar zelf 

• Prijzen kunnen niet ingeruild worden voor een geldbedrag in cash 

• Er zal met de andere deelnemers over de prijs geen briefwisseling ontstaan.  

• In geval van weigering door de winnaar(s) of indien de prijs niet wordt afgehaald, blijft deze 
het bezit van de Organisator zonder verplichting een andere winnaar aan te duiden. 
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• Indien de Organisator door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt wordt de prijs te 
veranderen zal dit gebeuren door een gelijkwaardige prijs in waarde toe te kennen.  

 

Gebruik van persoonlijke gegevens 

1. Elke deelnemer is verplicht zijn persoonlijk e-mail adres te vermelden om deel te nemen aan de 

Actie. Indien een deelnemer wint, zal aan deze laatste verschillende gegevens opgevraagd worden. 2. 

De deelnemers waarborgen dat de gegevens juist zijn, bijgewerkt en volledig. 3. De Organisator 

verzekert dat de gegevens van de deelnemers geheim blijven en niet zullen gebruikt worden voor 

andere doeleinden dan voor de wedstrijd.  

Recht van de Organisator 

De Organisator is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in geval van overmacht die de goede 

uitvoering van de prijs in de weg staat. De stopzetting van de activiteit van de Aanbieder, wordt 

beschouwd als een geval van overmacht, ongeacht of dit voor, tijdens of na de overhandiging van de 

prijs gebeurt. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de goede en volledige 

uitvoering van de diensten van de Aanbieder, noch voor de kwaliteit van de prijzen, noch voor de 

relaties tussen de winnaars en de Aanbieder in het algemeen.  

Verantwoordelijkheid  

1. De Organisator is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die zou kunnen 
ontstaan naar aanleiding van het toekennen van de prijs. 2. Wat andere mogelijkheden 
betreft is de Organisator niet verantwoordelijk voor vergissingen of gebreken met betrekking 
tot de prijs. 3. De Organisator is niet verantwoordelijk indien de mail van de winnaar niet 
verschijnt in de mailbox van de Organisator omwille van welke technische reden ook (bv. 
SPAM). 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  

 Op grond van art. 6 lid 1a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 

geef ik toestemming aan de Polish Tourism Organisation, gevestigd te Warschau, Polen, ul. 

Chałubińskiego 8, om mijn persoonsgegevens die in het formulier vermeld staan te gebruiken, 

teneinde deel te kunnen nemen aan de prijsvraag.   

De instemming is vrijwillig en mag op ieder moment ingetrokken worden middels het sturen van 

een e-mail naar onze inspecteur gegevensbescherming (dpo@pot.gov.pl). Gebrek aan instemming 

verhindert ons om de aanmeldingen te registreren. 
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Conform art. 13 lid 1 en lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 

2016, deel ik mee dat:  

• de beheerder van uw persoonsgegevens de  Polish Tourism Organisation is, gevestigd te 

Warschau, ul. Chałubińskiego 8 vertegenwoordigd door de Voorzitter; 

• contact opgenomen kan worden met de inspecteur voor gegevensbescherming bij de Polish 

Tourism Organisation op het e-mailadres (dpo@pot.gov.pl); 

• Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden op grond van verkregen toestemming (art. 6 

lid 1a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming teneinde de aanmelding voor de 

prijsvraag te registreren.  

• Uw persoonsgegevens niet verstrekt zullen worden aan een derde land/internationale 

organisatie;  

• Uw persoonsgegevens bewaard zullen blijven tot het moment dat voldaan is aan alle 

verplichtingen van het prijsvraagreglement of totdat uw toestemming voor de gegevensverwerking 

ingetrokken wordt, waarbij opgemerkt wordt dat de bewerkingshandelingen begonnen voor het 

intrekken van de toestemming, van kracht blijven conform de wet, met in het bijzonder de algemene 

verordening inzake bescherming persoonsgegevens; 

• U recht tot toegang heeft tot uw persoonsgegevens en om deze te wijzigen, verwijderen, 

zichtbaarheid beperken, recht op gegevensoverdracht, recht om bezwaar te maken, recht om de 

toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder de legaliteit van de verwerking aan te 

tasten die werd uitgevoerd op basis van toestemming vóór de intrekking;   

• U het recht heeft om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor 

Persoonsgegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens met 

betrekking tot u in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

van 27 april 2016; 

 

 

 

 

 


