Tombola SOS KINDERDORPEN

VI2107

Aangeboden door: ETHIAS (Flora by Ethias)
TOMBOLAREGLEMENT
1. De vzw "SOS Kinderdorpen" (de "Organisator") organiseert op basis van het
Koninklijk Besluit III/42/3888203 van 06/12/2020 een tombola om een familiale
context te voorzien voor weeskinderen of kinderen in moeilijke situaties, in
samenwerking met ETHIAS nv met maatschappelijke zetel Rue des Croisiers, 24 te
4000 Luik, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer BE 0404.484.654 (de "Commerciële Partner")
2. De tombola loopt van 14/10/2021 tot 14/12/2021.
3. De deelname aan de tombola staat open voor huurders en medehuurders die
natuurlijke personen zijn, in België wonen en een huurders- en
medehuurdersverzekering ‘FLORA by Ethias’ afsluiten gedurende de periode van de
tombola zonder gebruik te maken van de wettelijke herroepingstermijn van 14
dagen (de “Deelnemers”). Elke Deelnemer aanvaardt de algemene voorwaarden
van het contract.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de tombola: de personeelsleden van de
vennootschappen die tot de groep van de Commerciële Partner behoren, alsook
de leden in rechte lijn van hun respectievelijke familie. Deze uitsluiting betreft
eveneens elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan
het ontwerp en concept, de organisatie, de uitvoering en/of het beheer van de
loterij, evenals de leden in rechte lijn van hun familie.
4. Op 5 januari 2022 wordt een van de deelnemende huurders of medehuurders
waarvan de betaling in orde is, willekeurig uitgeloot door een computer als
winnaar.De winnaar wint een tegoed op een creditcard waarvan het bedrag gelijk
is aan 12 keer zijn huur, geïndexeerde huurprijs vastgesteld op basis van het
huurcontract, met een maximum van € 10.000. De huurkosten voor de maand die
bezig is wanneer de tombola afgesloten wordt, zijn daaarbij niet inbegrepen. Het
tegoed moet gebruikt worden om prijzen naar keuze te kopen en kan niet
gewisseld worden voor contant geld. De prijs is niet overdraagbaar.
5. De Commerciële Partner bevestigt dat de inschrijving voor de deelname aan de
loterij in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van
persoonsgegevens, en in het bijzonder met de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (de "GDPR"). In dit verband kunnen de Deelnemers het
privacybeleid en het cookiebeleid van de handelspartner raadplegen, die worden
vermeld op de webpagina waarop zij aan de verloting kunnen deelnemen en die
ook beschikbaar zijn op respectievelijk de volgende adressen:
https://flora.insure/nl/cookiebeleid/ en https://flora.insure/nl/privacybeleid/. De
Deelnemers wordt verzocht deze documenten zorgvuldig te lezen.
6. De Organisator en de Commerciële Partner behouden zich het recht voor om de
loterij geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht of
onvoorziene omstandigheden zonder dat de Deelnemers of enige andere persoon
aanspraak kunnen maken op schadevergoeding of enige andere compensatie.
7. Over deze actie wordt geen andere communicatie gevoerd dan de e-mails en de
telefonische communicaties die met de winnaars worden uitgewisseld.
8. In alle onvoorziene gevallen en situaties waarin dit reglement niet voorziet, zal
worden beslist door de Organisator, wiens beslissingen definitief zijn.
9. Het verzamelen en verwerken van de gegevens van de Deelnemers wordt
uitgevoerd door de Commerciële Partner in de hoedanigheid van
verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de GDPR, met het
oog op het organiseren en beheren van deze tombola. De categorieën van
verwerkte gegevens omvatten:
- voor alle Deelnemers: naam en voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en
postadres van verzekerde woning;
- voor de winnende Deelnemer: naast de hierboven vermelde informatie en het
huurcontract, indien van toepassing, een foto.
De Deelnemers geven de Commerciële Partner uitdrukkelijk de toestemming om
hun persoonsgegevens (voornaam, eerste letter van de achternaam en foto) te
verwerken in het kader van commerciële acties of voor marketingdoeleinden,
zonder dat dit enig recht geeft op een vergoeding, auteursrecht of welk ander
voordeel dan ook.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor de bovengenoemde
doeleinden noodzakelijk is. In overeenstemming met de GDPR hebben Deelnemers
recht op toegang tot hun persoonsgegevens zoals die door de Handelspartner
zijn verzameld en verwerkt, en om aanpassing of verwijdering (indien van
toepassing) te verzoeken indien deze onjuist of onnodig en overbodig zijn. De
Deelnemers kunnen zich te allen tijde, kosteloos en zonder opgave van redenen,
verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor marketingdoeleinden. Om zijn
rechten uit te oefenen, hoeft de Deelnemer enkel een schriftelijk verzoek te richten

aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking (zijnde de
handelspartner), op het volgende e-mailadres: dpo@ethias.be of per post op het
adres « Ethias, ter attentie van de DPO, Rue des Croisiers 24 - 4000 Luik ». Indien de
Deelnemer van mening is dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in
strijd is met de GDPR, heeft de Deelnemer het recht klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waar hij/zij zijn/haar
gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats waar de inbreuk is gepleegd, heeft.
De toezichthoudende autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit
- Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
10. Deelname aan de verloting impliceert volledige aanvaarding van dit reglement.
Opgemaakt in Brussel op 14 oktober 2021

