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Wedstrijdreglement

De wedstrijd wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband Oxfam-Wereldwinkels vzw met
maatschappelijke zetel in de Ververijstraat 17, 9000 Gent.
De organisatie kan de persoonsgegevens van de deelnemers opnemen in haar bestanden om ze op de hoogte
te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. Hierbij zullen zowel de “Wet van 8 december
1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens" als aanvullende wetgeving inzake e-mailgegevens strikt worden gerespecteerd. In geen
geval zullen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden. Voor meer info, zie
www.oxfamwereldwinkels.be/privacybeleid
Elke bezoeker aan de website http://apps.oxfamwereldwinkels.be/cadeaudagen kan deelnemen aan de
wedstrijd. Er is geen beperking op het aantal deelnames.
Men neemt deel aan het initiatief via een on-line spel waarvan de resultaten worden bijgehouden in een
centrale databank. De registratie moet voorzien zijn van de nodige gegevens om als inzending beschouwd te
kunnen worden. Onder de nodige gegevens wordt verstaan: naam en e-mailadres van de inzender.
Het spel kan gespeeld worden op elke gangbare, recente browser en besturingssysteem. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor technische problemen ten gevolge van de verbindingssnelheid van de gebruiker of
problemen bij de weergave van de applicatie bij oudere browsers.
Het initiatief loopt van 30 oktober tot 18 december. De winnaars worden door een onschuldige hand geloot op
volgende vrijdagen: 6, 13, 20, 27 november om 12:00 u ’s middags en 4, 11 en 18 december eveneens om
12:00 u. Het spel kan verschillende keren gespeeld worden, er wordt per week één deelname per gebruiker
geregistreerd. Er wordt één winnaar geselecteerd per week. Een deelnemer kan slechts één keer winnen en
wordt uitgesloten van volgende lotingen.
De gewonnen prijs, een pakket met fairtradeproducten twv €50 euro, is niet inwisselbaar voor contant geld en
is af te halen door de winnaar in een Oxfam-Wereldwinkel naar keuze.
Er is geen aankoopverplichting verbonden aan de deelname aan deze wedstrijd.
Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het hierboven opgenomen
reglement.
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