VOORWAARDEN EN MODALITEITEN PROFKANTINE HEROPENINGSCAMPAGNE
1. Deze heropeningscampagne is georganiseerd door Opmerken BV te Maasbommel.
2. Profkantine is een geregistreerd platform van Opmerken BV.
3. Deze heropeningscampagne is voor alle Nederlandse deelnemers die 16 jaar of ouder zijn,
met uitzondering van werknemers van Opmerken BV of van haar platformen of een ieder die
verbonden is met deze heropeningscampagne.
4. U kunt gedurende de campagne foto(s) inzenden. Inzendingen ontvangen buiten de
campagneperiode worden niet toegelaten tot de winactie.
5. Om de winkans van de door u bezochte sportkantine te vergroten, moet u:
i) In de door u bezochte sportkantine een foto/selfie maken met de daarvoor bestemde
poster.
ii) De door u gemaakte foto(s) inzenden via www.vriendenvandekantine/inzenden, en daarbij
de sportclub/kantine en vestigingsplaats van waar deze foto(s) is/zijn genomen vermelden.
iii) Zich houden aan de voorwaarden en modaliteiten van de Heropeningscampagne.
6. Voor de heropeningscampagne geeft de inzender uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik
van zijn mening en/of foto door Opmerken BV in welke vorm dan ook ten behoeve van
promotionele uitingen van Opmerken BV en de daarbij horende platformen.
7. Opmerken BV neemt alle redelijke maatregelen om de privacy van de inzender zo goed als
mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen, voorzien in de wet op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. Naam, voornaam en adres van de inzender kunnen zowel aan de
bevoegde personen, die de gegevens verwerken, alsmede aan hun opdrachtgevers als aan
derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige
informatie, alsmede voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat.
Bezwaren kunnen altijd vermeld worden.
8. Bij bewijs van zijn identiteit, heeft elke inzender op elk moment het recht op inzage in de
verzamelde gegevens, via schriftelijke aanvraag per brief aan Opmerken BV. Vervolgens
kunnen onjuiste of onvolledige gegevens doorlopend verbeterd of geschrapt worden.
9. Opmerken BV zal niet aansprakelijk zijn voor enige niet-ontvangst van foto’s en neemt geen
enkele verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren zijn gegaan, vertraging hebben
opgelopen, onleesbaar of gecorrumpeerd zijn, beschadigd of onvolledig of op eender welke
andere wijze ongeldig zijn.
10. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard door enige
wet, reglement, of ander overheidsoptreden of door de vaststelling van een bevoegde
rechtbank, zal die ongeldigheid geen invloed uitoefenen op de geldigheid en
afdwingbaarheid van de andere bepalingen die niet ongeldig werden verklaard.
11. Voor vragen of klachten in verband met deze heropeningscampagne, kunt u contact
opnemen met Wendy Onwezen op het volgende e-mailadres: Wendy@opmerken.nl.

