Facebookactie Royal Antwerp FC - KAS Eupen
FEDERALE VERZEKERING

ARTIKEL 1
Federale Verzekering (Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen – RPR
0407.963.786, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke
Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CVBA – RPR 0403.257.506), met maatschappelijke zetel in de
Stoofstraat 12 te 1000 Brussel, organiseert een “Facebookactie Royal Antwerp FC – KAS Eupen” die loopt
vanaf 26/02/2018 t.e.m. 28/02/2018. De wedstrijd geldt enkel op Belgisch grondgebied en is enkel
toegelaten voor personen vanaf 18 jaar.

ARTIKEL 2
Kunnen deelnemen aan deze wedstrijd:
-

iedereen met een Facebookaccount

Kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd:
-

de personeelsleden van Federale Verzekering en familie tot de 2de graad;

ARTIKEL 3
Voor een geldige deelname moet de deelnemer een antwoord geven op de twee hoofdvragen en op de
schiftingsvraag:
Vraag 1
Hoeveel maanden gratis je krijgt bij het afsluiten van een Omniumverzekering bij Federale Verzekering?
Vraag 2
Hoe heet het stadium van Royal Antwerp FC?
Schiftingsvraag
Hoeveel deelnemers telt deze wedstrijd bij afloop?
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Deelnemen is enkel mogelijk door de Facebookpagina van Federale Verzekering te liken, een persoon te
taggen die mee mag naar de wedstrijd en de vragen via een Facebook privébericht te beantwoorden op
de pagina van Federale Verzekering. Er is slechts één deelname per persoon toegelaten. Antwoorden per
post of e-mail zijn niet geldig.

ARTIKEL 4
De winnaars zijn de personen die een correct antwoord geven op de twee hoofdvragen en op de
schiftingsvraag (of een antwoord dat de juiste oplossing van de schiftingsvraag het dichtst benadert). Bij
een ex aequo zal een gerechtsdeurwaarder de winnaars uitloten.
De dienst Interne Audit, een onafhankelijk controleorgaan, bepaalt de uiteindelijke winnaar. Hij of zij
wordt persoonlijk verwittigd.

ARTIKEL 5
50 winnaars krijgen 50 duo-tickets voor de voetbalwedstrijd Royal Antwerp FC – KAS Eupen die
plaatsvindt op zaterdag 3 maart 2018. De winnaars worden via een Facebook-privébericht
gecontacteerd zodat de tickets digitaal kunnen worden overgemaakt. De prijzen van de wedstrijd
kunnen noch geruild, noch in speciën omgezet worden.

ARTIKEL 6
Federale Verzekering en alle andere tussenpersonen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, wanneer
bepaalde voorwaarden van deze wedstrijd als gevolg van een geval van overmacht gewijzigd worden.

ARTIKEL 7
De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of het verloop ervan te
wijzigen, indien die ingreep gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden die los staan van
hun wil. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, wanneer de wedstrijd onderbroken, uitgesteld of
geannuleerd wordt om redenen die los staan van hun wil.

ARTIKEL 8
De informatie en persoonsgegevens meegedeeld in het kader van de actie worden uitsluitend verwerkt
binnen het doel van deze actie.

Facebookactie Royal Antwerp FC – KAS Eupen
Verzekeringsond. toegelaten onder Nrs RPR 0407.963.786/0408.183.324/0402.190.803/0403.257.506 - Brussel

2

De deelnemer kan deze gegevens opvragen die aangaande zijn persoon verwerkt worden, en ze
eventueel laten verbeteren of schrappen, alsook zich er tegen verzetten dat deze gegevens verwerkt
worden voor direct-marketingdoeleinden door het versturen van een gedateerd en ondertekend
verzoek, samen met een recto verso kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres: Federale
Verzekering, Dienst Administratie Contracten, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde vertrouwelijkheid en de
veiligheid van deze gegevens te garanderen. De toegang tot de persoonlijke gegevens van de deelnemer
is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoefening van hun beroepstaken nodig hebben.
Voor bijkomende inlichtingen: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
Drukpersstraat

35,

1000

Brussel

(tel:

02

274

48

00;

fax:

02

274

48

35

–

commission@privacycommission.be).

ARTIKEL 9
Federale Verzekering behoudt zich het recht voor de prijzen persoonlijk aan de winnaars te
overhandigen en hun namen en de foto's van de prijsuitreiking te gebruiken voor promotiedoeleinden.

ARTIKEL 10
De deelname aan de wedstrijd leidt automatisch tot de aanvaarding van dit reglement zonder enig
voorbehoud. Er zal geen enkele betwisting van de formulering en van de antwoorden op de vragen
worden aanvaard.

ARTIKEL 11
Het reglement is verkrijgbaar op vraag bij Federale Verzekering - Departement Marketing, Stoofstraat 12
te 1000 Brussel of per telefoon op 0800 14 200.

ARTIKEL 12
In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of betwisting, zal een door Federale Verzekering
aangeduide gerechtsdeurwaarder alle nodige maatregelen treffen om het goede verloop van de actie te
verzekeren. Zijn beslissingen zullen in alle soevereiniteit genomen worden, zonder dat er verzet mogelijk
is.
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