REGLEMENT VOOR DEELNAME
AAN DE EINDEJAARSSOLIDARITEITSACTIE
“De Solidaire Keuken”
Artikel 1: Algemeen
1. De huidige voorwaarden zijn van toepassing op de eindejaarssolidariteitsactie "De Solidaire
Keuken" (hierna de "actie") georganiseerd door Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke
zetel te Olympiadenlaan 20, 1140 Evere, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna
"Carrefour").
2. Om aan deze actie deel te nemen, moet de deelnemer het reglement uitdrukkelijk en zonder
enig voorbehoud aanvaarden. Het niet naleven van dit reglement door de deelnemer wordt
automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname, zonder dat de organisator
verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder het recht op eender welke compensatie.
Deelname aan de actie is enkel mogelijk zoals omschreven in dit reglement.
Artikel 2: Bepalingen met betrekking tot de deelnemers
1. Deelname aan de actie is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die meerderjarig
zijn.
2. De deelname is persoonlijk en kan in geen geval aan derden overgedragen worden.
Artikel 3: Modaliteiten en bepalingen van de deelname
1. Alle personen die zich (1) tussen 28 november 2018 en 16 december 2018 hebben ingeschreven
voor deelname aan de actie op de website desolidairekeuken.be, die hun naam, voornaam, emailadres hebben opgegeven en in enkele woorden hun motivatie hebben ingevuld, die het
gewenste tijdstip hebben gekozen en die (2) dit reglement hebben aanvaard en geselecteerd zijn,
d.w.z. 17 personen per sessie (de selectie wordt gemaakt door een jury bestaande uit
medewerkers van de organisator en leden van TOUCH (zie hieronder), zullen uiterlijk op 17
december per e-mail worden gecontacteerd.
2. De actie vindt plaats van 21 tot 22 december 2018 van 9.00 tot 19.30 uur in Mechelen.
3. Carrefour heeft het recht om de datum en/of plaats te wijzigen en kan het evenement annuleren
indien de omstandigheden dit vereisen, zonder aanspraak van de deelnemer of recht op enige
schadevergoeding.
4. Wanneer de deelnemers de details van de actie hebben ontvangen, worden zij geacht aanwezig
te zijn op het door de organisator opgegeven adres. De deelnemers verbinden zich ertoe de
instructies van de organisator nauwgezet op te volgen en beschikbaar te zijn op de door de
organisator aangegeven data en tijdstippen.
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5. Er wordt aan de deelnemers gevraagd om de vereiste toestemming voor het gebruik van de
portretrechten (video, foto's ...) te ondertekenen.
6. Carrefour komt niet tussen in de kosten die voortvloeien uit deelname aan de actie, zoals
verplaatsingskosten, maaltijden, enz. In geen geval kunnen de deelnemers van de organisator
een terugbetaling eisen van de kosten die gelinkt zijn aan hun deelname aan de actie.
7. De deelnemers worden ontvangen door de organisator en worden uitgenodigd om mee te
helpen met het koken van feestmaaltijden voor de minstbedeelden, volgens het recept van de
organisator. De voedselbanken zullen deze maaltijden uitdelen.
8. Het doel van deze actie is om zoveel mogelijk maaltijden te bereiden voor lokale verenigingen die
lid zijn van voedselbanken.
9. Voor meer informatie kan je
charlotte_lombard@carrefour.com

terecht

bij

natacha_pierard@carrefour.com

of

Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. De organisator kan de deelname van een of meer deelnemers opschorten en annuleren, zonder
daarvoor aansprakelijk te worden gesteld, in geval van ongepast of kwaadwillig gedrag (niet-naleving
van de hygiënevoorschriften enz.).
2. De organisator behoudt zich het recht voor om, als de omstandigheden dat vereisen, het
reglement of de actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hij daarvoor
aansprakelijk kan worden gesteld. De organisator is ook niet aansprakelijk voor schade of eventuele
kosten, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg zijn van deelname aan de actie of
van de toegekende prijzen. De organisator is daarvoor niet aansprakelijk.
3. De deelnemer erkent dat deelnemen volledig op eigen risico gebeurt.
4. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of
onjuiste gegevens die door de deelnemers worden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot
een foutief of onbekend adres.
5. Als de actie wordt afgelast wegens overmacht, kan de organisator in geen geval aansprakelijk
worden gesteld.
Artikel 5: Persoonsgegevens
In het kader van het beheer van deze actie, verwerkt Carrefour als verwerkingsverantwoordelijke de
gegevens van de deelnemers overeenkomstig de toepasselijke geldende wetgeving inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke
gegevens en overeenkomstig zijn privacybeleid, dat beschikbaar is via de link
https://www2.be.carrefour.eu/nl/content/bescherming-van-de-privacy.
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De verzamelde gegevens worden verwerkt door Carrefour en zijn onderaannemers TOUCH AGENCY,
Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel, KBO nr. 0875.525.364, en PUBLICIS NV Anspachlaan 40,
1000 Brussel, KBO nr. 0406.659.929, communicatiebureaus die aangesteld werden door Carrefour
Belgium.
De organisator neemt alle voorzorgsmaatregelen om de gegevens geheim te houden.
De deelnemer erkent niettemin dat het versturen van deze gegevens via internet nooit zonder risico
is.
De deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te kijken en indien nodig te vragen om ze recht te
zetten of te verwijderen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:


via ons contactformulier op https://support.carrefour.eu/hc/nl



per telefoon op het nummer 0800/9.10.11



schriftelijk op het adres: Carrefour Belgium - Klantendienst - Olympiadenlaan 20 - 1140
Brussel

De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is voor het
beheer van deze actie en maximaal tot 2 maanden na het einde van de actie (22/12/2018), dus tot
22/02/2019.
De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Als hij
zijn gegevens laat verwijderen of zich verzet tegen de verwerking ervan, dan wordt zijn deelname aan
de actie geannuleerd. Om zijn rechten uit te oefenen, kan hij ons privacybeleid op
https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy raadplegen.
Deelnemers aanvaarden dat hun identiteit gecontroleerd wordt. Bij aanwijzingen van een valse of
foute identiteit wordt de deelnemer automatisch uitgesloten van deelname aan de actie.
Zoals hierboven vermeld, stemmen de deelnemers ermee in dat de organisator de verzamelde
persoonsgegevens van de deelnemers aan TOUCH en PUBLICIS NV verstrekt om de uitvoering van de
actie te waarborgen.

Artikel 6: Communicatie en garantie
Mits de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, behoudt de organisator
zich met name het recht voor om, zonder financiële compensatie voor de deelnemer en zonder
beperking in tijd of ruimte:
-

de foto/afbeelding van de deelnemers te gebruiken voor commerciële doeleinden met
betrekking tot deze actie op Facebook, Instagram, Het Laatste Nieuws, VTM.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het reglement is onderhevig aan de Belgische wet en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd volgens
het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de
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deelname aan het panel en die niet in der minne opgelost kunnen worden, worden enkel door de
bevoegde Brusselse rechtbanken behandeld.
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