Algemene voorwaarden prijsvragen Blog
Online
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsvragen welke door Blog Online B.V. en alle
onderliggende themablogs, al dan niet in samenwerking met derden, worden georganiseerd. Naast deze
algemene voorwaarden is het mogelijk dat op iedere prijsvraag specifieke voorwaarden van toepassing zijn.
Ingeval een bepaling van de specifieke voorwaarden strijdig mocht zijn met een bepaling in deze algemene
voorwaarden prevaleert het bepaalde in de specifieke voorwaarden.
1. Door deelname aan een door Blog Online B.V. of onderliggende themablog georganiseerd prijsvraag verklaart
de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden, alsmede met de specifieke voorwaarden voor de
betreffende prijsvraag.
2. Medewerkers van Blog Online B.V. en hun familieleden, alsmede medewerkers en familieleden van eventuele
sponsoren (genoemd in de specifieke voorwaarden) zijn uitgesloten van deelname.
3. Deelnemers dienen tenminste 16 jaar oud te zijn. Indien krachtens de specifieke voorwaarden deelname aan
de prijsvraag opengesteld is voor personen jonger dan 16 jaar verklaren de deelnemers toestemming van een
ouder of voogd te hebben verkregen om deel te nemen. Blog Online B.V. is gerechtigd om deze toestemming te
verifiëren ten tijde van het uitreiken van een gewonnen prijs.
4. Over de uitslag van prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd.
5. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar
voor geld.
6. Door deelname aan een prijsvraag verleent de prijswinnaar toestemming aan Blog Online B.V. en eventuele in
de specifieke voorwaarden genoemde sponsor(en) om zijn of haar naam, de inzending, alsmede eventuele foto's
van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken en deze op haar websites en/of in haar
tijdschriften te publiceren.
7. De deelnemer geeft Blog Online B.V., alsmede de in de specifieke voorwaarden van de prijsvraag genoemde
sponsor(en), toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand en deze
gegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan de prijsvraag en om u te informeren over andere producten en
diensten van Blog Online B.V. en die sponsor(en).
8. Blog Online B.V. is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die bij de uitvoering
van de prijsvraag betrokken zijn, zoals de eventuele sponsoren genoemd in de specifieke voorwaarden voor de
betreffende prijsvraag.
9. Blog Online B.V. zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende
technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke
vorm van onwettige verwerking. U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te wijzigen, aan te
vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar info@blog.nl of door uw verzoek te sturen aan Blog Online
B.V., afdeling marketing, postbus 197, 1180 AD Amstelveen. Op deze verwerking zijn de bepalingen van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
10. Door inzending van een foto, video, tekst of ander Werk in de zin van de Auteurswet 1912 verklaart de
deelnemer:
a.
b.

bevoegd te zijn dit materiaal in te zenden;
rechthebbende te zijn van dit materiaal dan wel de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle
intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de inzending;

c.

d.

e.

aan Blog Online B.V., alsmede in de specifieke voorwaarden van een prijsvraag genoemde sponsoren
een kosteloos, onbeperkt, niet-exclusief recht toe te kennen om het ingezonden materiaal te gebruiken,
te reproduceren en weer te geven;
Blog Online B.V., alsmede in de specifieke voorwaarden van een prijsvraag genoemde sponsoren te
vrijwaren tegen iedere rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat het ingezonden materiaal
inbreuk maakt op enig recht van derden;
te garanderen dat het ingezonden materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en
regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen
geaccepteerde waarden en normen en niet zal bevatten: beledigende of grove of onterende materialen
en/of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn,
of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.

11. De aanspraak op een prijs vervalt nadat drie maanden zijn verstreken na de datum waarop de aanspraak op de
prijs is ontstaan.
12. Blog Online B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een prijsvraag voortvloeiende schade
en verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen.
13. Blog Online B.V. behoudt zich het recht voor om een prijsvraag te beëindigen of de regels, prijzen,
voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
14. Op prijsvragen is Nederlands recht en de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.
15. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u richten aan Blog Online B.V., afdeling marketing,
Postbus 197 1180 AD, Amstelveen. Blog Online B.V. zal op de reacties zo spoedig mogelijk reageren.

	
  

