REGLEMENT September Actie “een overnachting in
een Martin’s Hotel”
Artikel 1 – Presentatie van het organiserende bedrijf
WW is een handelsmerk van WW International, Inc. © 2019 WW International, Inc. (Alle rechten
voorbehouden. WW Belgie NV/SA, Kolonel Bourgstraat 123-125 B14, 1140 BRUSSEL (EVERE), met
ondernemingsnummer BE 0454673246, organiseert een Winactie zonder aankoopverplichting
organiseert.
Artikel 2- Deelname
De deelname aan deze Winactie is gratis, niet bindend en zonder koopverplichting voor WW members
die beschikken over een abonnement op de WW app.
Alle meerderjarige natuurlijke personen die in Nederland wonen en die in het bezit zijn van een
Unlimited workshop + digital en aan de workshops deelnemen kunnen aan de Winactie deelnemen.
Noch de organisators van de Winactie noch de werknemers van WW noch de WW Coaches en hun
naaste familie kunnen deelnemen aan de Winactie en deze winnen.
Het deelnemen aan de Winactie houdt in dat alle bepalingen van dit Reglement, van de op Internet
geldige deontologieregels, evenals van de op spellen en loterijen toepasbare wetten en reglementen
aanvaard worden.
Indien de Deelnemer de in dit Reglement omschreven deelnamevoorwaarden niet naleeft, zal deze uit
de Winactie uitgesloten en zijn deelname ongeldig verklaard worden.
De zich aan fraude, poging tot fraude of niet-naleving van het Reglement schuldig makende persoon zal
uit de Winactie uitgesloten worden. Ook behoudt de Organisator zich het recht voor een strafvervolging
in te stellen tegen de betrokken persoon.
De Winactie is toegankelijk in de WW Workshops op locatie of online. Elke member doet automatisch
mee aan de wedstrijd op voorwaarde dat hij minstens 4 weken aanwezig is in de workshop tussen de
periode van 05/09/2022 en 01/10/2022.
Artikel 3: data van de winactie
-

De quiz start op 05 September 2022 en zal op 01 oktober 2022 eindigen.
In de loop van de 40ste week van 2022 zal het organiserende bedrijf een trekking organiseren
om de winnaar te bepalen.
Ten laatste op 07 oktober 2022 zal de winnaar telefonisch gecontacteerd worden om hem/haar
te informeren dat zij/hij gewonnen heeft. De prijs zal binnen de 3 weken na trekking overhandigd
worden in de studio waar de member lid is.

Artikel 4: Deelname en spelregels
Tussen 05/09/2022 en 01/19/2022 zal er een flyer overhandigd worden in de WW workshops op locatie
of online.
Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de member minstens 4 weken aanwezig zijn tijdens een
workshop (op locatie of online).

Overeenkomstig de geldende wet in voege beschikken Deelnemers over het recht de hun betreffende
gegevens te raadplegen, te wijzigen en te verwijderen. Hiervoor kunnen zij naar het adres van de
Winactie schrijven.
Er wordt maximaal één kans per geldig betalend WW app abonnement in rekening gehouden. De
winnende persoon wordt bepaald door de naam en voornaam die verbonden is aan het abonnement van
de WW app. Per persoon kan slechts 1 prijs gewonnen worden.
Indien de organisators ervan overtuigd zijn dat bepaalde Deelnemers zich schuldig gemaakt hebben aan
verschillende inschrijvingen of andere fraudes, behouden ze zich te allen tijde het recht voor deze
Deelnemers zonder voorafgaande verwittiging te diskwalificeren.
Artikel 5 - Prijzen
Te winnen: Een overnachting in een Martin’s Hotel voor 2 personen.
Kosten die niet in de overnachting zijn inbegrepen (Extra maaltijden, activiteiten, transportkosten, enz.)
worden niet door het organiserende bedrijf gedekt.
De bon is geldig tot 31/08/2023.
Artikel 6: Toekenning van de prijzen.
De door de organisators aangeduide winnaar zal
https://www.weightwatchers.com/nl/m/cms/ww-zomerquiz

op

de

website

vermeld

worden:

Er zullen geen persoonlijke berichten verstuurd worden, noch aan de winnaar, noch aan de verliezers.
De aangeduide winnaar zal door de organisator gecontacteerd worden per telefoon en/of e-mail en zal
de bon binnen de 3 weken na trekking moeten ophalen in de desbetreffende Workshoplocatie.
De Organisator behoudt zich het recht voor de toekenning van een lot (prijs) te weerhouden aan een
Winnaar die niet aan de bepalingen van het Reglement voldoet. Een niet toegekend lot blijf het
eigendom van de Organisator.
De Organisator is niet verplicht op de vragen van de Deelnemers of Internetgebruikers te antwoorden (zij
het schriftelijk, per e-mail, fax of telefoon, of ieder ander communicatiemiddel) in verband
staande met de voorwaarden van de Winactie, de interpretatie of de toepassing van het Reglement of
de bepaling van de Winnaar.
Debon kan in geen geval worden teruggenomen, ingewisseld – zij het tegen hun waarde in geld of
tegen een ander lot. In geval van overmacht, of indien noodzakelijk ten opzichte van de
omstandigheden, behoudt de Organisator zich echter de mogelijkheid de aangeboden loten op ieder
moment door andere loten van overeenkomende waarde te vervangen.
De loten kunnen in geen geval het voorwerp zijn van bezwaren of vorderingen. De Winnaars verbinden
zich ertoe de Organisator niet aansprakelijk te stellen, o.a. voor de kwaliteit van de loten of de gevolgen
van het bezit ervan.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten/ongelukken die zich zouden
voordoen tijdens het gebruik van de loten.
Het lot die teruggestuurd zou worden wegens moeilijkheden wordt niet teruggezonden of opnieuw
uitgedeeld; zij blijven het eigendom van de Organisator. De Winnaar verliest dan zijn winst zonder dat de
Organisator hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.
De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien het lot niet kan worden geleverd,
ongeacht de reden.

Artikel 7: algemene informatie
7.1
De deelname aan de Winactie houdt in dat de deelnemer het Reglement volledig en
onvoorwaardelijk aanvaardt. Indien er zich problemen voordoen met betrekking tot de toepassing of de
interpretatie van het Reglement, is het oordeel van het organiserende bedrijf beslissend.
Bij fraude of pogingen tot fraude met begin van uitvoering ervan met het oog op het oneerlijk ontvangen
van een lot, niet-naleven van het Reglement, of kwaadwillige intentie om het verloop van de promo-actie
te belemmeren, kan de betrokken persoon uit de Winactie uitgesloten worden. Ook behoudt het
organiserende bedrijf zich het recht voor indien nodig een strafvervolging in te stellen tegen de betrokken
persoon.
7.2 De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij vanwege overmacht of
onafhankelijke gebeurtenissen de Winactie moet annuleren, inkorten, verlengen of uitstellen, of de
deelnamevoorwaarden en/of de regels van de Winactie moet wijzigen.
7.3 Bij overmacht behoudt zich de Organisator het recht voor te allen tijde de nodige wijzigingen aan het
Reglement van de Winactie aan te brengen, zonder voorafgaande verwittiging. De Organisator hoeft zijn
besluit niet te rechtvaardigen en kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. In zoverre de
deelnemer na inwerkingtreding van de wijzigingen aan de Winactie deelneemt, wordt hij verondersteld
de wijzigingen te hebben aanvaard.
Toevoegingen of wijzigingen aan dit Reglement (behalve wat betreft de deelnamevoorwaarden) kunnen
eventueel tijdens de Winactie bekendgemaakt
Artikel 8: Indiening van het reglement
Het Reglement wordt gratis ter beschikking gesteld op de website van WW:

https://www.weightwatchers.com/nl/m/cms/ww-zomerquiz
Artikel 9: Geschillen
Indien er zich problemen voordoen met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van het
Reglement, is het oordeel van het organiserende bedrijf beslissend.

Informatie voor de deelnemers op grond van de artikelen 13 en 14
van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de
EU.
Statuut: 04/07/2022
Dit document is bedoeld om deelnemers op grond van artikel 13 en 14 van de GDPR te informeren en
beschrijft welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en de rechten van
de deelnemers met betrekking tot hun persoongegevens.
1.

Naam en gegevens van de verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:
WW Belgium NV/SA, Kolonel Bourgstraat 123-125 B14, 1140 BRUSSEL (EVERE)
Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens:
Wij verwerken persoonsgegevens van de deelnemers en die zij in het kader van deze wedstrijd aan ons,
als individuen, hebben verstrekt.
De gegevens die wij verzamelen zijn: je naam, je voornaam, je telefoonnummer.
We verzamelen de informatie via de deelname flyer die verspreid wordt in de WW Workshops.
Wij verwerken deze gegevens om door loting onder de verschillende deelnemers aan deze wedstrijd de
winnaar te bepalen.
De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6(1)(b) van de GDPR of
enige bepaling van nationaal recht die van toepassing is in uw rechtsgebied waarin deze bepaling van de
GDPR vermeld wordt.
U bent niet wettelijk verplicht om uw hierboven genoemde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als
wij echter niet over deze gegevens beschikken, kunnen wij uw deelname aan de wedstrijd niet verwerken.
2.

Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

We delen uw gegevens niet met een derde partij.
3.
Doorgeven van gegevens aan een derde land
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde landen.
4.
Bewaring van de gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de organisatie van de wedstrijd.
5.
Rechten van betrokkenen.
U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en tot de
informatie die wordt vermeld in art. 15 GDRP.
U hebt het recht om ons te vragen uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of bij te
werken (Art. 16 GDPR).
U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen
als een van de gronden vermeld in art. 17GDPRis van toepassing, bijvoorbeeld als de
persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of
anderszins zijn verwerkt.
U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen wanneer een van de elementen die
worden vermeld in Art.18 van de GDPR van toepassing is, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw
persoonlijke gegevens die we hebben verwerkt, heeft betwist.

U hebt het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, in bepaalde
omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld
wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, art. 21 GDPR.
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een klacht in te
dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats
heeft, uw werkplek of de plaats waar de inbreuk zou zijn geweest begaan als u van mening bent dat
onze verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk op uw rechten vormt, art. 77 GDPR
6. Informatie - contactgegevens
Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de informatie die we over u
verwerken: info.nl@ww.com

