SPELREGELS
"Bring your Top 10"

ARTIKEL.1

ORGANISATIE

De Franse naamloze vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) ACCOR, met een
maatschappelijk kapitaal van € 870.366.459,00 en statutaire zetel te 82 rue Henri Farman 92130 Issy-les-Moulineaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer
602 036 444 (hierna "het Organiserende Bedrijf" genoemd), organiseert van 12 november 2018
om 00:01 uur tot en met 22 november 2018 om 23:59 uur een wereldwijd en gratis spel (hierna
"het Spel" genoemd) zonder koopverplichting op de website Bring Your Top 10, bereikbaar via
de URL https://bringyourtop10.accorhotels.com. De naam van dit Spel is: "Bring your Top 10".
Dit Spel wordt uitsluitend georganiseerd op de webpagina Bring Your Top 10, van 12 november
2018 om 00:01 uur tot 22 november 2018 om 23:59 uur en zal beschikbaar zijn in het Frans,
Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Pools, Japans en Thais.
De in dit reglement vermelde dagen en tijden behoren tot de tijdzone voor Brussel, Kopenhagen,
Madrid en Parijs (UTC +01:00). Er worden geen andere tijdzones in aanmerking genomen voor
deelname aan het spel.
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat dit Spel uitsluitend toegankelijk is via het internet.
Deelname per telefoon, mobiel, fax of e-mail wordt niet in aanmerking genomen.
ARTIKEL.2

TOEPASSINGSDOMEIN

Deelname aan het Spel staat open voor elke volwassen natuurlijke persoon die op de
aanvangsdatum van het Spel niet in Brazilië woonachtig is (hierna "de Deelnemer" genoemd),
met uitzondering van:
i.
ii.
iii.
iv.

werknemers en vertegenwoordigers van de ACCOR Group;
partners en onderaannemers van de ACCOR Group;
gezinsleden van de onder i), ii) en iv) genoemde personen;
in het algemeen, elke onderneming of natuurlijke persoon die direct of indirect
betrokken is bij de creatie of uitvoering van het Spel.

ARTIKEL.3

KENNIS EN ACCEPTATIE VAN HET REGLEMENT

Dit reglement bepaalt het verloop van het Spel en de aanwijzing van de winnaar(s).
Elke Deelnemer bevestigt kennis te hebben genomen van alle regels en principes van het Spel
en accepteert de voorwaarden ervan. Door deelname aan dit Spel geeft de Deelnemer aan de
algemene voorwaarden in dit reglement volledig te accepteren, evenals de ethische regels die
van kracht zijn op het Internet en de geldende wet- en regelgeving voor prijsvragen.
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Wanneer één of meerdere bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, zal de deelname
ongeldig zijn.
ARTIKEL.4

DEELNAMEVOORWAARDEN

Het spel "Bring your Top 10" is een willekeurige trekking.
Om deel te nemen moet elke Deelnemer de volgende stappen doorlopen:
-

op de knop "DEELNEMEN" klikken;

-

zich op de website registreren om een account aan te maken door een e-mailadres en
wachtwoord in te voeren op "URL ADDRESS";

-

op het registratieformulier de verplichte velden invullen (achternaam en voornaam, land
van vestiging en e-mailadres);

-

de ingevoerde informatie bevestigen door op de betreffende knop te klikken;

-

de 10 (tien) vragen, die op de site gesteld zullen worden, allemaal beantwoorden (1 (één)
vraag per dag);

-

de antwoorden bevestigen door op de betreffende knop te klikken;

-

vervolgens de namen opgeven van 10 (tien) personen naar keuze en de 10 (tien) mooiste
reisbestemmingen;

-

deelnemen aan de prijsvraag vóór 22 november 2018 om 23.59 uur (Franse tijd,
UTC/GMT +1).

De Deelnemers verlenen het Organiserende Bedrijf toestemming om alle noodzakelijke
controles uit te voeren met betrekking tot hun identiteit en leeftijd. Deelnemers die onjuiste
informatie verstrekken, of waarvan bevestigd is dat ze meerdere inzendingen hebben
ingestuurd, worden van deelname uitgesloten.
Deelnemers dienen bij de inschrijving voor de prijsvraag op het inschrijfformulier te vermelden
in welk land ze woonachtig zijn.
Het Spel vindt uitsluitend plaats op internet (elke andere wijze van deelname, met name per
post, is uitgesloten). Per Deelnemer wordt slechts één deelname aanvaard.
ARTIKEL.5

SELECTIE VAN DE WINNAAR(S)

De winnaar zal worden gekozen volgens de volgende procedure:
-

De winnaar is de Deelnemer aan de prijsvraag die het hoogste aantal punten behaalt
voor elk van de 10 (tien) vragen die op de site worden gesteld.

Het aantal punten voor de antwoorden op de 10 (tien) vragen wordt berekend door het in artikel
11 van dit reglement genoemde deurwaarderskantoor.
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Indien er meerdere Deelnemers zijn met hetzelfde aantal punten, wordt de winnaar gekozen
door middel van een loting, die op maandag 26 november 2018 in Parijs zal plaatsvinden, om
1 (één) winnaar te kiezen. Deze loting wordt uitgevoerd door het in artikel 11 van dit reglement
vermelde deurwaarderskantoor.

ARTIKEL.6

TOEKENNING VAN PRIJZEN

De winnaar ontvangt de volgende prijs:
•

Een reis met 10 personen naar keuze (11 (elf) personen in totaal) ter waarde van
maximaal 2.500 (tweeduizend vijfhonderd) euro per persoon voor de vlucht plus
hotelverblijf.

Per huishouden (zelfde naam/ zelfde adres en/of zelfde e-mailadres) wordt er slechts één prijs
toegekend.
De prijs is persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-inwisselbaar en kan niet worden gewijzigd.
Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs
door de winnaar(s). Doorverkoop van de prijs door de winnaar(s) is ten strengste verboden. Het
Organiserende Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen met betrekking tot de
voorwaarden voor toekenning van de prijs.

ARTIKEL.7

INLICHTEN VAN DE WINNAAR(S)

De winnaar ontvangt in ieder geval vóór 31 december 2018 per e-mail bericht. Deze e-mail
wordt verzonden naar het door de winnaar opgegeven e-mailadres, naar de winnaar zelf en naar
de 10 (tien) personen waarvan de winnaar de e-mailadressen heeft opgegeven, mits deze voor
elke Deelnemer een geldig adres heeft ingezonden. Let op: wanneer er onvolledige of onjuiste
gegevens zijn verstrekt, kan de prijs niet worden uitgereikt. Het Organiserende Bedrijf is
hiervoor niet aansprakelijk.
Na ontvangst van het genoemde e-mailbericht door de winnaar, heeft deze 7 (zeven) dagen de
tijd om zich bij het Organiserende Bedrijf te melden om zijn/haar prijs te valideren.
Bij uitblijven van een reactie binnen de hierboven vermelde termijn, wordt de winnaar geacht
te hebben afgezien van zijn/haar prijs. Het Organiserende Bedrijf zal dan een nieuwe winnaar
selecteren, in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen vermeld in bovenstaand
artikel 5.

3

De 10 (tien) door de winnaar geselecteerde Deelnemers aan de prijsvraag hebben elk een
periode van 7 (zeven) dagen, gerekend vanaf de ontvangst van het e-mailbericht, om hun
deelname te bevestigen.
Als één van deze Deelnemers niet reageert binnen de hierboven vermelde termijn van 7 (zeven)
dagen, heeft de winnaar nog 3 (drie) dagen - na de aanvankelijke termijn van 7 (zeven) dagen,
die gold voor de lijst van door de winnaar geselecteerde Deelnemers - om de naam van de
ontbrekende Deelnemer(s) te wijzigen en een definitieve lijst te verstrekken van de 10 (tien)
Deelnemers die met de winnaar zullen meereizen.
Na het verstrijken van deze laatste periode van 3 (drie) dagen kan de winnaar de deelnemerslijst
niet meer wijzigen en wordt deze als definitief beschouwd.
De naam van de winnaar is op te vragen bij het Organiserende Bedrijf en het in artikel 12 van
dit reglement genoemde deurwaarderskantoor.

ARTIKEL.8

INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 Intellectueel Eigendom van het Organiserende Bedrijf
Deelname aan het Spel houdt niet in dat er intellectuele eigendomsrechten van het
Organiserende Bedrijf worden toegekend aan de winnaar en de Deelnemers. Daarnaast is,
volgens de bepalingen van de Franse Wet inzake de intellectuele eigendom (Code de la
Propriété́ Intellectuelle), de volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave en/of exploitatie
van de elementen (afbeeldingen, teksten, enz.) die deel uitmaken van dit Spel en de webpagina
https://bringyourtop10.accorhotels.com ten strengste verboden. Alle genoemde merken,
afbeeldingen en productnamen zijn handelsmerken, afbeeldingen of productnamen die door de
ACCORHOTELS Group zijn geregistreerd.
Elk gebruik van de elementen van het Spel, op welke manier dan ook, dient te voldoen aan de
betreffende regelgeving voor de intellectuele eigendom.

8.2 Overdracht van de portretrechten/rechten op afbeelding van winnaars en
Deelnemers
8.2.1

Toestemming voor het gebruik van de portretrechten/rechten op afbeelding
van de winnaar en de Deelnemers
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Door deel te nemen aan deze prijsvraag verbinden de winnaar en de Deelnemers zich ertoe om
de exclusieve rechten op wereldwijd gebruik van hun Beeltenis over te dragen aan het
Organiserende Bedrijf, onder de hieronder vermelde voorwaarden.
Als zodanig zal ACCORHOTELS, zodra de winnaar en de deelnemerslijst zijn vastgesteld en
gepubliceerd, met elk van de winnaars en Deelnemers een overeenkomst afsluiten voor de
overdracht van portretrechten/rechten op afbeelding onder de hieronder vermelde voorwaarden.
Er dient opgemerkt te worden dat de winnaar zich ertoe verbindt ervoor te zorgen dat de 10
(tien) Deelnemers die door de winnaar voor de prijs zijn geselecteerd goed worden
geïnformeerd over het feit dat ACCORHOTELS met elk van hen de overdracht van
portretrechten/rechten op afbeelding zal regelen.

8.2.2

Omvang van de door de winnaar en de Deelnemers toegekende rechten

Alleen al door hun deelname aan deze prijsvraag stemmen de winnaar en de door de winnaar
geselecteerde Deelnemers ermee in dat hun achternaam, voornaam, pseudoniem, evenals,
indien van toepassing, alle andere kenmerken van hun persoonlijkheid, samen of afzonderlijk,
en, meer in het algemeen, alle zaken die op hen betrekking hebben (hierna gezamenlijk
aangeduid als de "Beeltenis"), door het Organiserende Bedrijf kosteloos worden vastgelegd,
gereproduceerd en gebruikt voor verspreiding onder het publiek ten behoeve van de
communicatie met betrekking tot de prijsvraag, op welke manier dan ook en op elk bekend en
toekomstig medium (papier, computer, digitaal, intranet, etc.), verwerkt in welk ander materiaal
dan ook (foto's, tekeningen, illustratie, video's, animaties, enz.) en met alle mogelijke
verspreidingsmiddelen.
De aldus vervaardigde media kunnen met name worden gebruikt volgens, maar niet beperkt tot,
onderstaande lijst:
- op de landingspagina en op de website van het Organiserende Bedrijf en op al diens
sociale netwerken (Facebook, Instagram, enz.);
- in de pers, voor alle publicaties met betrekking tot de prijsvraag (met name boeken en
brochures);
- voor de interne communicatie van het Organiserende Bedrijf in Frankrijk en in het
buitenland;
- voor journalistieke informatie en public relations (met name voor alle persdossiers en
persberichten voor journalisten).
Bijgevolg geven de winnaar en de Deelnemers, door deel te nemen aan deze prijsvraag,
uitdrukkelijk toestemming aan ACCORHOTELS om hun Beeltenis te fotograferen en/of te
filmen of door een derde te laten fotograferen en/of filmen, en om hun Beeltenis die met hun
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toestemming door de fotograaf en/of de aanwezige regisseur is vastgelegd en/of gefilmd, direct
of gedeeltelijk te exploiteren.
De winnaar en de Deelnemers komen derhalve overeen dat hun Beeltenis niet alleen zal worden
gebruikt voor alle communicatie in verband met de prijsvraag, maar ook voor alle promotionele
en commerciële doeleinden, mits met de bedoeling om de ACCORHOTELS Group en de
bijbehorende merken, waarden en alle activiteiten van de Group te promoten, zowel in de
context van interne communicatie, met name ter attentie van de medewerkers, managers,
aandeelhouders, als voor externe communicatie, d.w.z. ter attentie van het publiek in het
algemeen, de klanten, partners, leveranciers en instanties.
Daarom stemmen de winnaar en de Deelnemers er, met volledige kennis van zaken, mee in dat
hun Beeltenissen voor een onbeperkt aantal keren, samen of afzonderlijk, geheel of gedeeltelijk,
mag worden gebruikt, en dat ze mogen worden gekoppeld aan een tekst of een opmerking, mits
deze niet denigrerend, lasterlijk of beledigend is. Met inachtneming van deze beperkingen is
ACCORHOTELS volledig vrij in de keuze van foto's/filmbeelden, bewerking en uitsnijding.
Validatie van de geselecteerde foto's/filmbeelden van de winnaar en de Deelnemers, in welke
vorm dan ook, is niet nodig.
ACCORHOTELS verbindt zich ertoe om, naast de Beeltenis van de winnaar en de Deelnemers,
uitsluitend persoonsgegevens (achternaam, voornaam, leeftijd, enz.) en privé-informatie
bekend te maken, die strikt noodzakelijk zijn om het publiek correct te informeren.
De aan de Beeltenis van de winnaar en de Deelnemers toegeschreven rechten omvatten het
recht om mijn Beeltenis te reproduceren en aan het publiek door te geven in alle mogelijke
formaten, met alle technische middelen en op alle dragers, en in het bijzonder in alle boeken,
kranten, tijdschriften, folders, brochures, catalogi, gidsen, agenda's, displays, spelletjes,
ansichtkaarten, fotokopieën, microfiches, microfilms, op alle vormen van elektronische,
digitale of videopublicaties, en met name op cd-rom, cd-i, cd-foto, dvd, internet, intranet en
mobiele telefonie, voor alle vormen van verspreiding, zoals de bioscoop, terrestrische televisie,
per satelliet, via de kabelmaatschappij, door TNT, via een willekeurige internetsite die
gespecialiseerd is in de verspreiding van video's zoals Dailymotion en YouTube, via een
willekeurig sociaal netwerk, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Weibo, Wechat,
LinkedIn en iTunes, en ook, in het algemeen, via een willekeurige bestaande of toekomstige
vorm van ondersteuning en om het even welk bestaand of toekomstig proces.
Deze toestemming geldt eveneens voor de volledige of gedeeltelijke aanpassing, de opname en
de verspreiding van de Beeltenis, woorden, naam en hoedanigheid van de winnaar en de
Deelnemers, in willekeurige literaire, audiovisuele of multimediale werken en op alle hierboven
vermelde media.
Bovengenoemde rechten mogen rechtstreeks door ACCORHOTELS worden uitgeoefend, en/of
indirect door een bedrijf dat ACCORHOTELS besluit aan te wijzen als zijn vervanger of
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waaraan de keten het genot van deze overeenkomst toewijst, in het bijzonder door middel van
verkoop, verhuur, ruil of lening, in overeenstemming met de bepalingen en het doel van deze
toestemming.
De winnaar en de Deelnemers zien af van het recht om betaling of schadevergoeding te eisen
van ACCORHOTELS en een eventuele door ACCORHOTELS gemachtigde externe partij
voor het gebruik van hun Beeltenis.
Hierbij wordt vermeld dat deze overdracht van portretrechten/ rechten op afbeelding een
geldigheidsduur heeft van 30 (dertig) jaar en tevens bindend is voor mijn opvolgers en
erfgenamen.
De winnaar en de Deelnemers garanderen dat zij niet gebonden zijn door enige overeenkomst
met een derde partij, van welke aard dan ook, die tot doel of tot gevolg heeft de toepassing van
deze machtiging te beperken of te verhinderen.

8.2.3

Toepassingsgebied voor de overdracht van de portretrechten/rechten op
afbeelding van de winnaar en Deelnemers

De huidige overdracht van portretrechten/rechten op afbeelding, evenals de overdracht van deze
rechten, die zal worden afgesproken door de winnaar, de Deelnemers en ACCORHOTELS,
geldt wereldwijd.

ARTIKEL.9

GELDIGHEIDSCONTROLE DEELNAME

Het Organiserende Berijf behoudt zich het recht voor alle nuttige controles uit te voeren om
zich ervan te vergewissen dat elke deelname voldoet aan alle bepalingen van dit reglement.
Daartoe kan het Organiserende Bedrijf met name de volgende gegevens controleren:
-

de identiteit van de winnaar;
de eenmalige deelname van de winnaar.

ARTIKEL.10 UITSLUITING VAN
ORGANISERENDE BEDRIJF

AANSPRAKELIJKHEID

VAN

HET

Deelname aan de prijsvraag impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement.
Niet-naleving van de deelnamevoorwaarden vermeld in het reglement en elke onjuiste of
misleidende verklaring, of elke vorm van fraude in het algemeen, zal leiden tot uitsluiting van
de winnaar en de Deelnemer(s) van de prijsvraag.
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Het Organiserende Bedrijf kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele fraude tegenover de winnaar en de Deelnemer(s) van de prijsvraag. In het bijzonder
zal worden aangenomen dat de winnaar en/of een van de Deelnemers fraude heeft gepleegd,
wanneer deze zich inschrijft onder een of meer fictieve namen of namen die zijn geleend van
een of meer derde partijen en vervolgens deelneemt aan de prijsvraag. Elke Deelnemer moet
zich onder zijn/haar eigen naam inschrijven en deelnemen aan de prijsvraag. Elke vorm van
fraude zal leiden tot uitsluiting van de winnaar en/of Deelnemer(s).
Het Organiserende Bedrijf heeft de nodige technische maatregelen genomen om te kunnen
aantonen of een Deelnemer al of niet aan de prijsvraag heeft deelgenomen. Er wordt dan ook
overeengekomen dat, tenzij er sprake is van een kennelijke fout, de gegevens in de
informatiesystemen van het Organiserende Bedrijf, de technische dienstverleners en/of
onderaannemers die het Organiserende Bedrijf mag gebruiken voor het organiseren en/of
beheren van de prijsvraag, beslissend zijn voor wat betreft de verbindingselementen en de
Informatie die voortkomt uit de geautomatiseerde verwerking van gegevens met betrekking tot
de prijsvraag.
Er wordt overeengekomen dat het Organiserende Bedrijf, behalve in geval van een kennelijke
fout, en in het bijzonder als bewijs voor een handeling, feit of nalatigheid, gebruik mag maken
van alle programma's, gegevens, bestanden, opnamen, bewerkingen en andere elementen (zoals
follow-uprapporten of andere overzichten) van geïnformatiseerde of elektronische aard of in
een geïnformatiseerd of elektronisch formaat of medium, die direct of indirect door het
Organiserende Bedrijf zijn opgesteld, ontvangen of bewaard, met name in zijn
informaticasystemen.
De winnaar en/of de Deelnemer(s) verbinden zich ertoe de toelaatbaarheid, geldigheid of
bewijskracht van de hierboven vermelde elementen van geïnformatiseerde of elektronische
aard, of in een geïnformatiseerd of elektronisch formaat of medium, niet te betwisten op basis
van welke wettelijke bepaling dan ook of door te specificeren dat er bepaalde documenten door
de partijen moeten worden opgesteld of ondertekend om als bewijs te dienen.
De bedoelde elementen gelden derhalve als bewijs en, indien zij door het Organiserende Bedrijf
als bewijs worden overgelegd in een al dan niet contentieuze procedure, zijn zij tussen de
partijen op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht
toelaatbaar, geldig en afdwingbaar als elk schriftelijk document dat kan worden opgesteld,
ontvangen of opgeslagen.
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Over eventuele problemen in verband met de toepassing of de interpretatie van het reglement
dient het Organiserende Bedrijf te beslissen.
Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om het Spel zonder kennisgeving op te
schorten, uit te stellen, uit te breiden of te annuleren in geval van overmacht, nadat het hiervan
op gepaste wijze op de hoogte is gesteld. Het Organiserende Bedrijf kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de
internetverbinding of storingen in het elektriciteitsnetwerk, misbruik van het internet, storingen
in de ontvangstapparatuur of andere incidenten die verband houden met de goede werking van
het Spel, en die een internetgebruiker zouden kunnen beletten om het Spel binnen de gestelde
termijn te spelen.
Elke winnaar en/of Deelnemer is verantwoordelijk voor het nemen van alle passende
maatregelen om de eigen gegevens en/of software die op de eigen computerapparatuur zijn
opgeslagen tegen alle mogelijke aanvallen te beschermen. De winnaar en/of Deelnemers zijn
volledig verantwoordelijk voor elke persoon die via hen verbonden is met de pagina en
deelneemt aan het Spel. De winnaar en/of Deelnemer die op wat voor manier dan ook probeert
in te grijpen in het computersysteem van het Spel, met name om te winnen of te proberen te
winnen, zal worden uitgesloten van deelname aan het Spel. Bovendien behoudt het
Organiserende Bedrijf zich het recht voor om eenieder die fraude heeft gepleegd of heeft
gepoogd fraude te plegen voor de rechter te dagen.
Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook:
-

-

door slecht functioneren van de site, computerfouten, de aanwezigheid van virussen of
andere problemen die schade kunnen veroorzaken;
als gevolg van gebeurtenissen met de kenmerken van overmacht (staking, slecht weer,
oorlog, aanval), waardoor de winnaar(s) het genot van de gewonnen prijs geheel of
gedeeltelijk wordt (worden) ontnomen;
naar aanleiding van een incident dat zich heeft voorgedaan terwijl de winnaar(s)
gebruikmaakte(n) van de gewonnen prijs.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het een deelname
afwijst die niet aan alle bepalingen van dit reglement voldoet.

ARTIKEL.11 DEPONERING
SPELREGLEMENT

EN

TOEGANKELIJKHEID

VAN

HET
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Het volledige Spelreglement is gedeponeerd bij SCP PAPILLON LESUEUR, deurwaarder, 11
boulevard de l'Europe, 91000 EVRY.
Het reglement is ook beschikbaar op de webpagina met het volgende adres
https://bringyourtop10.accorhotels.com. Het Reglement kan te allen tijde door het
Organiserende Bedrijf worden gewijzigd door middel van een officiële wijziging. Deze
wijziging wordt dan verzonden naar de deurwaarder voor registratie en online verwerking.
Het reglement kan online worden geraadpleegd en gratis worden gedownload via de volgende
link: https://bringyourtop10.accorhotels.com.
Wanneer de bij de deurwaarder gedeponeerde versie van het Reglement afwijkt van het
Reglement dat online kan worden geraadpleegd, prevaleert bij de deurwaarder gedeponeerde
versie.
Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om de artikelen van het reglement en in
het bijzonder de spelregels en de toegekende prijzen te wijzigen, voornamelijk om rekening te
houden met wijzigingen in wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen en
rechterlijke uitspraken. Elke wijziging moet plaatsvinden in de vorm van een officiële wijziging
van het Reglement. Deze officiële wijziging zal samen met het Reglement worden doorgegeven
aan iedereen die heeft verzocht om geïnformeerd te worden over dit Reglement. Er zal geen
correspondentie worden gevoerd over telefonische of schriftelijke verzoeken met betrekking tot
de interpretatie of toepassing van dit reglement, de mechanismen of algemene voorwaarden van
het Spel en/of de selectie van de Winnaar(s).
Het spelreglement wordt gratis verstuurd naar iedereen die hier vóór de einddatum van het Spel
(het poststempel dient als bewijs) een schriftelijk verzoek instuurt naar het adres van het Spel.

ARTIKEL.12

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de winnaar en/of Deelnemers worden verwerkt in overeenstemming
met de hiervoor geldende regels. De persoonsgegevens die door de winnaar en/of de
Deelnemers worden verstrekt, zijn noodzakelijk om hun deelname aan de prijsvraag te beheren
en zijn uitsluitend bestemd voor het Organiserende Bedrijf, zijn partners en onderaannemers.
Ze mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor deelname aan de prijsvraag
en gerelateerde interne en openbare communicatie, noch aan derden worden overgedragen,
tenzij met het doel om hier op voorhand toestemming van de Deelnemers voor te verkrijgen.
Om hun deelname aan het Spel te laten meetellen en valideren, moeten de winnaar en/of de
Deelnemers bepaalde persoonsgegevens verstrekken, zoals: aanspreekvorm, achternaam,
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voornaam, e-mailadres, adres, postcode, geboortedatum, enz. De verwerking van deze
gegevens is noodzakelijk om hun deelname te laten meetellen, de winnaars te bepalen en de
prijzen toe te kennen.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het Organiserende Bedrijf en de
Verwerkingsverantwoordelijke, en uitsluitend ten behoeve van de organisatie van het Spel. Het
Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze gegevens te laten verwerken door
een onderaannemer of partner die voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten met
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zowel op het vlak van vertrouwelijkheid
en veiligheid als locatie. De verzamelde persoonsgegevens zullen in geen geval voor
commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven.
De winnaar en/of de Deelnemer(s) worden er tevens van op de hoogte gebracht dat, tenzij
anders bepaald in de wet of regelgeving, de verzamelde gegevens voor de duur van de
verwerking zullen worden bewaard. Zij kunnen ook een klacht indienen bij een
toezichthoudende instantie.
De woonadres- of telefonische contactgegevens of het e-mailadres dat door de winnaar en/of
Deelnemer(s) in verband met de prijsvraag is/zijn verzonden, zullen worden gebruikt om
contact op te nemen met de Winnaars.
Alle Deelnemers kunnen hun rechten (toegang tot gegevens, rectificatie, verwijdering of verzet
tegen verwerking) uitoefenen door te schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming
van het Organiserende Bedrijf op het volgende adres: accorhotels.dpo@accor.com. De
Deelnemer of 'stemmer' moet zijn of haar achternaam, voornaam, een geldig e-mailadres en
postadres vermelden en is verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs met handtekening
bij het verzoek te voegen.
Het Organiserende Bedrijf verplicht zich jegens de betrokkenen alle noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen te treffen om de gegevens te beveiligen en in het bijzonder om te
voorkomen dat ze worden doorgegeven aan onbevoegde externe partijen.
Personen die hun recht op het wissen van hun gegevens uitoefenen vóór het einde van het Spel,
worden geacht afstand te doen van hun deelname.

ARTIKEL.13

GEHEIMHOUDING

De winnaar en/of de Deelnemer(s) verklaren zich bewust te zijn van het feit dat alle informatie
en documenten die betrekking hebben op of afkomstig zijn van het Organiserende Bedrijf en
die rechtstreeks door het Organiserende Bedrijf of zijn vertegenwoordigers aan hen worden
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meegedeeld vertrouwelijke informatie van het Organiserende Bedrijf bevatten ("Vertrouwelijke
Informatie").
De Deelnemer verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie volledig geheim te houden en
uitsluitend te gebruiken in het kader van de prijsvraag waarvoor hij deze heeft ontvangen.
Hij/Zij verbindt zich ertoe om deze informatie enkel te delen met de personen in de prijsvraag
die ze moeten lezen ten behoeve van de prijsvraag, en ze niet te onthullen of doorgeven aan
derden op wat voor manier dan ook.
De Deelnemer erkent dat het niet-nakomen van deze verplichtingen een aanzienlijk verlies voor
het Organiserende Bedrijf kan vormen en dat hij/zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Deze geheimhoudingsverplichting geldt voor de duur van de prijsvraag tot 1 jaar na de
prijsuitreiking.

ARTIKEL.14

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

In overeenstemming met de wetten op de intellectuele eigendom is elke gedeeltelijke of
volledige reproductie of weergave van alle of een van de onderdelen van de prijsvraag ten
strengste verboden. De gebruikte merken zijn merken die door hun respectievelijke eigenaars
zijn geregistreerd.
Alle handelsmerken, logo's en andere onderscheidende tekens die worden gereproduceerd op
de verschillende communicatiemedia gewijd aan het Spel zijn of kunnen het exclusieve
eigendom zijn van hun eigenaars en zijn beschermd, of kunnen beschermd zijn.
Ongeoorloofde reproductie van deze handelsmerken, logo's en tekens is of kan een overtreding
zijn die kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
Elk gebruik van de onderdelen van het Spel, op welke manier dan ook, dient te voldoen aan de
regelgeving inzake de intellectuele eigendom.

ARTIKEL.15

TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL VAN HET REGLEMENT

Dit reglement is onderworpen aan het Franse recht en de hierin opgenomen bepalingen.
Het is opgesteld in het Frans. In geval van tegenstrijdigheid met een versie in een andere taal,
prevaleren de bepalingen van de Franse versie.
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ARTIKEL.16

KLACHTEN EN RECHTSBEVOEGDHEID

Vragen of klachten moeten bij ACCORHOTELS worden ingediend.
Alle claims met betrekking tot het Spel moeten, onder vermelding van de achternaam (namen),
voornaam (voornamen) en persoonlijke gegevens, schriftelijk worden ingediend op het
volgende adres, om te worden behandeld: ACCORHOTELS, 82 rue Henri Farman, 92130 Issyles-Moulineaux en niet later dan 10 (tien) dagen na de uiterste datum voor deelname aan het
Spel.
Bij een geschil over de interpretatie of uitvoering van dit reglement zullen de Deelnemer en het
Organiserende Bedrijf eerst een minnelijke schikking proberen te treffen. De Deelnemer kan
gebruik maken van een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve
methode voor geschillenbeslechting.
Elk geschil wordt voorgelegd aan een van de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn volgens
de bepalingen van het Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Code de procédure
civile) of het Wetboek van Consumentenzaken (Code de la consommation).
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