ALGEMENE VOORWAARDEN
Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT

1.-ONDERWERP
De Spaanse Dienst voor Toerisme (verder in de tekst afgekort als SDT) met hoofdzetel in de
Koningsstraat 97, 5de verdieping te Brussel in België, organiseert regelmatig een nationale
WEDSTRIJD, met als doel het toerisme op Spaanse bestemmingen in de Belgische markt te
bevorderen.
2.-DUUR VAN DE WEDSTRIJD
De informatie betreffende de duur van de wedstrijd zijn telkens verschillend en kan u
terugvinden in de speciale voorwaarden
3.-TOEGELATEN PERSONEN BIJ DEELNAME
3.1) Deelnemers: Aan de WEDSTRIJD mogen alleen personen van ouder dan 18 jaar, wonend in
België, deelnemen.
4.-BESCHRIJVING VAN DE WEDSTRIJD
De WEDSTRIJD zal online doorgaan of op papier via fiches die zullen verdeelf worden op de
plaatsen waar wij promotie voeren.
4.1) Iedere persoon zal slechts eenmaal aan elke wedstrijd kunnen deelnemen.
4.2) De winnaar is de persoon die het juiste antwoord op de schiftingsvraag heeft ingevuld op
het deelnameformulier of degene die er het dichtst bij is. De winnaar zal worden
bekendgemaakt tussen één en zes maanden na de vervaldag van de wedstrijd.
4.3) De winnaar zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden via e-mail dat vermeld werd op
het formulier.De naam van de winnaar(s) zullen mogelijk worden bekendgemaakt via de
Newsletter van de Spaanse Dienst voor Toerisme die naar elke deelnemer zal wordt
verstuurd.

5.-PRIJS

De informatie betreffende de prijs van elke wedstrijd zal beschreven staan in de speciale
voorwaarden die gepubliceerd worden op de online fiche of op papier waar ook de eventuele
partners worden beschreven.

6.-ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PRIJS
6.1) Personen in aanmerking voor de prijs: Personen van ouder dan 18 jaar, wonend in België,
komen in aanmerking voor het winnen van de prijs. Zij zijn juridisch verantwoordelijk en leiden
niet aan gedragsstoornissen die hun vermogen om te leven in groep zouden kunnen schaden.
6.2) De prijs is niet inwisselbaar voor geld noch voor gelijk welke andere prijs.
6.3) De SDT is niet verantwoordelijk voor incidenten die zouden plaatsvinden na het
bekendmaken van de winnaars. De winnaars worden aangeraden van een bijstandsverzekering
voor reizen en ongelukken af te sluiten.
6.4) De prijs is niet overdraagbaar. Anders gezegd, indien voor eender welke reden, de winnaar
niet wil, niet kan of afstand doet van zijn prijs, zal de SDT overgaan op een nieuwe trekking.
6.5) De persoonlijke uitgaven, de verplaatsingskosten alsook alle niet expliciet vermelde
kosten op de gedetailleerde fiche van de prijs, zijn voor de rekening van de winnaar.
6.6) De SDT neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebrek aan authenticiteit van de
persoonlijke gegevens van de winnaars van de prijs tegenover de internationale en of Spaanse
administratieve, maritieme, douane-, politie- en juridische autoriteiten.
7.-COMMUNICATIE MET DE WINNAARS
De SDT zal contact opnemen met de winnaars via e-mail aan het adres die zich op het
deelname formulier bevindt. De winnaar zal worden geloot uit alle deelnemers en zal
worden gecontacteerd dmv email. Gelieve dan ook een correct en regelmatig gebruikt email adres te vermelden. Vervolgens zal de winnaar contact moeten opnemen met de SDT om
alle nodige informatie door te geven om te verzekeren dat de winnaars aan alle verwachte
voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van de prijs.
8.-OVEREENKOMST EN BESCHERMING VAN DE GEGEVENS
8.1) De gegevens van de deelnemers en/of de winnaars zullen conform met de voorschriften
uit de Organieke Wet 15/1999, van Bescherming van Persoonlijke Gegevens van 13 december
(OWBG), worden behandeld.
8.2) De SDT verzamelt de persoonlijke gegevens van de deelnemers, de winnaars en/of de
gerechtigden van deze prijs met als doel de deelname te bevestigen en zo de ontvangst van de
prijs te formaliseren. Eens de WEDSTRIJD beëindigd is, bewaart de SDT de verzamelde
gegevens en zal het een bestand maken met als doel informatie over nieuwe promoties en
producten van de SDT te verspreiden. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met de
eventuele partners van de wedstrijd. Alle personen die deel uitmaken van het bestand zullen
toegangs-, aanpassings- protest- en annuleringsrechten kunnen krijgen via een brief gericht
aan de SDT (Koningsstraat 97- 5de verdieping, 1000 Brussel, België, bruselas@tourspain.es)

8.3) De werking van de WEDSTRIJD vraagt correcte, volledige en geactualiseerde gegevens. Als
de persoonlijke gegevens fouten bevatten, onvolledig of verouderd zijn, zal de SDT niet
verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van de WEDSTRIJD en zal de SDT vrij zijn van
eender welk gevolg hieruit ook kan voortkomen. Volgens de voorwaarden van de prijs zal de
winnaar van de WEDSTRIJD gediskwalificeerd kunnen worden.
9.-VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
9.1) Alle kosten die gemaakt worden door de deelnemer in verband met de deelname aan de
WEDSTRIJD, zullen enkel en alleen ten laste vallen van deze deelnemer
9.2) De SDT is in geen geval verantwoordelijk voor de gevolgen, ongelukken, incidenten en/of
nasleep waarvan de deelnemers of derden tijdens deelname aan de WEDSTRIJD kunnen lijden.
9.3) Naast de prestaties die de SDT verricht in het kader van de OWBG, weet en bevestigt de
deelnemer dat het deelnemen aan de WEDSTRIJD inhoudt dat zijn naam en stad vrijgegeven
worden op het Speciale Neuwsletter, m.a.w., dat deze gegevens toegankelijk zullen zijn voor
andere deelnemende gebruikers.
9.4) De SDT is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de gevolgen en effecten dat het
vrijgeven van deze gegevens met inbegrip van de inhoud van de tekst(en) kunnen hebben voor
de deelnemer, zijn/haar partner, familie, vrienden en/of naasten, of aan derden. De deelname
is volledig vrijwillig. De publicatie van de verstrekte gegevens is niet onderworpen aan enige
garantie van vertrouwelijkheid, noch aan het respect voor privacy, aangezien de deelnemer ze
vrijwillig op een sociaal netwerk post. Bijgevolg is enkel en alleen de deelnemer
verantwoordelijk voor alle daden, situaties, gebeurtenissen, problemen, enz. die kunnen
voortkomen uit de publicatie van zijn/haar gegevens, in het kader van de deelname aan de
WEDSTRIJD.
10.-VOORBEHOUD EN BEPERKINGEN
10.1) De SDT behoudt het recht om de WEDSTRIJD te annuleren of te beëindigen, of om enkele
van de voorwaarden te veranderen door technische problemen of door om het even welke
andere specifieke gebeurtenis dat het normale verloop van de WEDSTRIJD, volgens wat
vermeld staat in deze voorwaarden, verhindert.
10.2) De SDT kan de WEDSTRIJD ook nietig verklaren als er zich onjuistheden in de
identificatiegegevens van de winnaar bevinden.
10.3) De SDT heeft het recht om alle deelnemers die onrechtmatig of frauduleus handelden te
diskwalificeren.
10.4) Noch arbeidskrachten of werknemers die werken bij de SDT, noch directe of indirecte
medewerkers die meegewerkt hebben aan de WEDSTRIJD of die aanwezig waren bij het
afdrukken van de materialen die hiervoor nodig waren, mogen deelnemen aan de wedstrijd. In
dit geval, behoudt de SDT het recht om de deelname van deze personen te weigeren.

10.5) De SDT is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens verstrekt door de
deelnemers. Vervolgens, als de gegevens onjuist zijn of fouten bevatten, is de SDT in geen
enkel geval verantwoordelijk voor het gebrek aan de mogelijkheid om contact op te nemen
met de mogelijke winnaar om deze het resultaat te vertellen, of om deze de prijs te
overhandigen.
11.-ANDERE VOORWAARDEN
11.1) De SDT behoudt het recht om de voornamen, familienamen, stad en de foto van de
winnaar van de WEDSTRIJD en de gerechtigden van de prijs te gebruiken om ze te kopiëren en
opnieuw te gebruiken in om het even welke publicatie of promotie die verband heeft met de
WEDSTRIJD, zonder dat dit gebruik hen verbindt aan gelijk welke betaling of vergoeding, met
uitzondering van de uitlevering van de gewonnen prijs.
11.2) De SDT mag van de namen, familienamen, stad en de foto van de winnaars van de
WEDSTRIJD en van de winnaars van de prijs gebruiken voor de website van het bedrijf, en voor
andere ondersteunende middelen die nuttig kunnen zijn.
11.3) Gelijk welk onrechtmatig of onwettig gebruik van de voorwaarden vermeld in dit
reglement door de deelnemers, geeft aanleiding tot de definitieve diskwalificatie van deze
deelnemers.
12.-AANVAARDEN VAN DE VOORWAARDEN
12.1) De deelnemers aanvaarden dat deelnemen aan de WEDSTRIJD inhoudt dat ze alle
voorwaarden in dit reglement aanvaarden.
12.2) In het geval dat de deelnemer ontkent geïnformeerd te zijn geweest over deze
voorwaarden, heeft de SDT het recht om deze deelnemer te diskwalificeren uit de WEDSTRIJD
en behoudt de SDT de vrijheid om de aangegane verbintenis met deze deelnemer te
verbreken.
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