Reglement TikTok-wedstrijd #Becleanance
BECLEANANCE 2021
Dit reglement omvat de algemene regels die van toepassing zijn op de wedstrijd van het bedrijf Pierre
Fabre Benelux S.A.

Artikel 1: Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door het bedrijf Pierre Fabre Benelux S.A. (hierna de 'Organisator'),
met maatschappelijke zetel in de Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht en ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0413.113.397.

Artikel 2: Modaliteiten van de wedstrijd
De Organisator organiseert een wedstrijd op TikTok om het Cleanance-gamma van Eau Thermale
Avène te promoten.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
•
•
•
•

De wedstrijd vindt plaats op TikTok.
De deelnemer moet via de TikTok-app een filmpje posten en daarbij de hashtag
#BECLEANANCE gebruiken. In het filmpje moet de deelnemer de slechtste tips delen die
hij/zij ooit al heeft gekregen voor de behandeling van acne.
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer automatisch dit reglement.
De prijs wordt toegekend aan de eigenaar van het deelnemende TikTok-account. De prijs kan
niet worden overgedragen.

Artikel 3: Duur van en toegang tot de wedstrijd
3.1

Duur

De wedstrijd vindt plaats in België via het TikTok-profiel @avenebelgium
(https://www.tiktok.com/@avenebelgium), en dat van 22 september tot en met 31 oktober om 23.59
uur Belgische tijd.
De winnaars worden bekendgemaakt op 2 november.

3.2

Toegang tot de wedstrijd

Iedere volwassene die in België woont, mag deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van de
personeelsleden van de Organisator.
Minderjarigen die willen deelnemen aan de wedstrijd, moeten minstens dertien jaar oud zijn en mogen
uitsluitend deelnemen met uitdrukkelijke toestemming van hun beide ouders of hun voogd. Indien een
minderjarige deelneemt aan de wedstrijd, gaan we ervan uit dat hij/zij daarvoor de toestemming heeft
van zijn/haar ouders/voogd.

Indien de minderjarige geen bewijs van toestemming kan voorleggen, kan zijn/haar deelname aan de
wedstrijd op elk moment worden geschrapt en zijn/haar recht op een prijs worden ingetrokken.
Iedereen kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd.
De Organisator behoudt zich het recht voor om te controleren of de gegevens die de deelnemers
hebben meegedeeld correct zijn. Elke vorm van gegevensfraude leidt tot de uitsluiting van de
deelnemer. Onvolledige of onleesbare deelnames worden als ongeldig beschouwd.
De winnaar kan zijn/haar prijs in geen geval omruilen voor een prijs van dezelfde waarde of voor de
waarde ervan in contanten. Er wordt slechts één prijs per winnaar (dezelfde naam, hetzelfde adres)
toegekend.
Indien na controle blijkt dat er meerdere prijzen aan dezelfde deelnemer werden toegekend, dan mag
deze winnaar enkel de eerst toegekende prijs houden.
Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis.

Artikel 4: Winnaars en prijs

4.1

Aanduiding van de winnaars

Uit alle deelnemers selecteert de Organisator vier winnaars op basis van de originaliteit van hun
filmpjes. De winnaars krijgen op hun TikTok-account een bericht van het account @avenebelgium.
De winnaars krijgen de vraag om, indien nodig, hun volledige adres, telefoonnummer en e-mailadres
op te geven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de prijzen en om
contact met de winnaars op te nemen in verband met de levering.
In geval van bewezen bedrog worden alle frauduleuze deelnames als ongeldig beschouwd en
uitgesloten van de wedstrijd. Dit leidt van rechtswege automatisch tot de intrekking van de prijzen die
eventueel zouden zijn verkregen.

4.2

Omschrijving en uitreiking van de prijs

De verschillende prijzen bestaan uit een koffertje met Cleanance-producten ter waarde van ongeveer
100,00 euro en twee paar AirPods ter waarde van 179,00 euro. Er worden twee winnaars aangeduid.
De prijs wordt verzonden naar het adres dat de winnaar zelf heeft opgegeven.

Artikel 5: Wijziging of annulering van de wedstrijd
De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment, onaangekondigd en
zonder rechtvaardiging, in te korten, te verlengen, uit te stellen of te annuleren, net als om de
deelnamevoorwaarden en/of modaliteiten van de wedstrijd volledig of gedeeltelijk te wijzigen, in
geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn wil om, zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan
worden gesteld en zonder dat hiervoor een schadevergoeding van hem kan worden geëist.
Indien het reglement wordt gewijzigd, dan worden deze wijzigingen aangegeven via https://
www.tiktok.com/@avenebelgium.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid van de Organisator
De verantwoordelijkheid van de Organisator is strikt beperkt tot het leveren van de prijzen die
daadwerkelijk en op geldige wijze zijn gewonnen.
De Organisator garandeert de deelnemers zijn volledige onpartijdigheid en het behoud van strikte
gelijkheid tussen alle deelnemers, van het verloop van het spel tot de aanduiding van de winnaars.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van de prijsuitreiking.
De Organisator herinnert de deelnemers aan de kenmerken en limieten van het internet en wijst alle
verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verbinding die de deelnemers met de applicatie
maken.
De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een incident of ongeval dat zich kan
voordoen tijdens het gebruik van de gewonnen prijs. Er wordt geen enkele financiële of andere
vergoeding voorzien als tegenwaarde.

Artikel 7: Bescherming van de privacy
Als verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf Pierre Fabre Benelux verantwoordelijk voor het
verzamelen van persoonsgegevens van de deelnemers in overeenstemming met de bepalingen van
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).
Het bedrijf Pierre Fabre Benelux bewaart de aldus verzamelde persoonsgegevens voor de duur van de
wedstrijd om het verloop ervan en de toewijzing van de prijzen mogelijk te maken. De
persoonsgegevens van volwassenen kunnen, indien van toepassing en uitsluitend met hun
voorafgaande toestemming, ook worden verwerkt voor commerciële of marketingdoeleinden.
De deelnemers en de winnaar machtigen het organiserende bedrijf om hun naam, voornaam en hun
afbeelding te gebruiken voor communicatie over de wedstrijd. Deze toestemming wordt verleend voor
gebruik op alle communicatiemedia die voor de wedstrijd worden gebruikt, voor een duur van 2 (twee)
jaar vanaf het begin van de wedstrijd, en voor de hele wereld.
Overeenkomstig de bepalingen van de AVG kunnen de deelnemers op elk moment hun recht op
toegang tot en rechtzetting van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben uitoefenen. Ze
genieten ook het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Deze verschillende rechten kunnen bij
de Functionaris voor Gegevensbescherming van het bedrijf worden uitgeoefend door deze op het
volgende adres te contacteren: dpobe@pierre-fabre.com, of door een e-mail met vermelding van het
precieze onderwerp te sturen naar contact.avene.belgium@pierre-fabre.com.
De deelnemers kunnen ook op elk moment vragen om de verwerking van hun persoonsgegevens te
beperken en om diezelfde gegevens te laten wissen, behoudens de uitzonderingen bepaald in artikel
17.3 van de AVG.
De deelnemers hebben tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de GBA
'Gegevensbeschermingsautoriteit', Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.
Pierre Fabre Benelux S.A. treft alle nodige maatregelen om deze gegevens vertrouwelijk te houden.
Door zijn filmpje te posten, erkent de deelnemer echter dat het verzenden van dit soort gegevens via
het internet nooit zonder risico is. Schade ten gevolge van het gebruik van de persoonsgegevens van

de deelnemer door onbevoegde derden zal nooit aan de Organisator kunnen worden toegeschreven en
kan op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van die laatste inroepen.

Artikel 8: Bevoegde rechtbanken
De deelnemers zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van
Brussel.

Artikel 9: Contact
Bij vragen of problemen met betrekking tot de wedstrijd kunnen geïnteresseerden contact opnemen
via:
e-mail: contact.avene.belgium@pierre-fabre.com
post: Wedstrijd Eau Thermale Avène, Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht

