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SPELREGLEMENT BORDEAU CHESNEL

24 uur van Le Mans 2023
'Opération Bordeau Chesnel – Le Mans plein pot'

Van 01-02-2023 tot 31-05-2023 Spel beschikbaar in Frankrijk, België en Luxemburg

ARTIKEL 1: ORGANISATOR

Het bedrijf 'Alliance Océane & Charcutière’ – een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een
kapitaal van € 50.000, met maatschappelijke zetel te 57 boulevard Demorieux, 72100 Le Mans en
ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Le Mans onder het nummer 444 694 962
(hierna de 'Organisator' genoemd) – organiseert van 01-02-2023 (08.00 u.) tot en met 31-05-2023
(23.59 u.) in de deelnemende winkels een spel met aankoopverplichting getiteld 'Le Mans plein pot'
(hierna het 'Spel' genoemd) overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van dit reglement. Dit
spel is toegankelijk via de volgende url:
 www.lemanspleinpot.com (hierna 'de Website').

ARTIKEL 2: DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Dit spel is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die op de eerste dag van de actie meerderjarig
zijn en in Frankrijk, België of Luxemburg wonen,  met uitzondering van de personeelsleden van de
Organisator en van bedrijven die gelieerd zijn aan de deelnemende merken en personen die direct of
indirect hebben deelgenomen aan het ontwerp, de productie of het beheer van het spel, alsmede
hun  familieleden  in  de  rechte  lijn.  Elke  deelname  aan  dit  spel  moet  voldoen  aan  de
gebruiksvoorwaarden van dit reglement.

Om deel te nemen moet u tussen 01-02-2023 en 31-05-2023 1 Bordeau Chesnel-product hebben
gekocht en het aankoopbewijs hebben bewaard, dat tijdens de deelname zal worden gevraagd. Om
te  kunnen  spelen  hebt  u  een  persoonlijke  internettoegang  en  een  geldig  e-mailadres  en
telefoonnummer nodig.

De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die dit reglement niet respecteert,
uit te sluiten.

Deelname  aan  het  Spel  impliceert  de  uitdrukkelijke  en  onvoorwaardelijke  aanvaarding  van  dit
reglement met al zijn bepalingen, van de ethische regels die op het internet gelden (nettiquette of
webetiquette, handvest van goed gedrag, zonder dat deze lijst limitatief is), alsook van de wetten en
voorschriften die in Frankrijk, België en Luxemburg van kracht zijn.

Er wordt aan herinnerd dat de deelname strikt nominatief is en dat de deelnemer in geen geval mag
spelen  onder  verschillende  pseudoniemen,  met  identieke  aankoopbewijzen,  met  meerdere  e-
mailadressen – en dit ongeacht het aantal e-mailadressen waarover hij beschikt – of voor rekening
van andere deelnemers.

Deelname is beperkt tot één inzending per dag en één prijs per huishouden per dag.
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Andere vormen van deelname, met name per post, worden niet in aanmerking genomen.

ARTIKEL 3: AANKONDIGING VAN HET SPEL

Het spel is toegankelijk voor de gehele duur van de actie van 01-02-2023 (08.00 u.) tot 31-05-2023 
(23.59 u.).
Het spel wordt bekendgemaakt via reclamemateriaal in de deelnemende winkels en op de 
verpakking van de Bordeau Chesnel-producten.

ARTIKEL 4: INSCHRIJVING EN DEELNAMEVOORWAARDEN

Deelname  aan  het  Spel  gebeurt  uitsluitend  via  het  internet  op  het  volgende  adres
www.lemanspleinpot.com of  door  de  QR-code  op  de  verpakking  en  het  reclamemateriaal  in  de
winkel te scannen.

Om deel te nemen moet de consument:
1. 1 Bordeau Chesnel-product kopen tussen 01-02-2023 en 31-05-2023;
2. tussen  01-02-2023  (08.00  u.)  en  31-05-2023  (23.59  u.)  naar  de  website

www.lemanspleinpot.com gaan, met een aankoopbewijs (kassabon) waaruit de aankoop van
een Bordeau Chesnel-product blijkt;

3. de  verplichte  velden  op  het  online  deelnemingsformulier  invullen:  naam,  voornaam,  e-
mailadres, volledig postadres, land, mobiele telefoon;

4. een foto van het aankoopbewijs  (kassabon) uploaden, waaruit  de aankoop tussen 01-02-
2023 en 31-05-2023 van een Bordeau Chesnel-product blijkt door de datum en de naam van
het product te omcirkelen;

5. de regels hebben gelezen en deze zonder voorbehoud accepteren;
6. deelnemen door op "Ik doe mee" te klikken.

Als de deelname samenvalt met een winmoment, dan wint de deelnemer een van de in het Spel te
winnen prijzen (zoals beschreven in artikel 6 van dit reglement).

Deelnemers aan het Spel mogen evenveel aankoopbewijzen (kassabonnen) spelen en downloaden
als ze producten kopen (in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement) en hebben
daardoor bij  het valideren van hun inschrijvingsformulier evenveel  kansen om te winnen als  het
aantal  unieke  facturen  dat  ze  op  de  website  van  het  Spel  uploaden,  op  voorwaarde  dat  de
inschrijving correct is gevalideerd, binnen de limiet van één deelname en één prijs per huishouden
per dag. Daarom is het mogelijk om tijdens de periode van het Spel meerdere keren mee te doen.
Het is echter niet mogelijk om meer dan één keer met hetzelfde aankoopbewijs mee te doen.

Er wordt op gewezen dat een deelname met ontbrekende, onjuiste of onvolledige gegevens niet in
aanmerking wordt genomen.

ARTIKEL 5: METHODE OM DE WINNAARS TE BEPALEN

Door Winmomenten:

http://www.lemanspleinpot.com/
http://www.lemanspleinpot.com/
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Een winmoment wordt bepaald door een specifieke datum, uur, minuut en seconde. Op dat moment
wordt er een prijs in het spel gebracht. Het gaat om zogenaamde 'open' winmomenten: de prijs blijft
in het spel vanaf het moment dat hij online wordt gezet en totdat een deelnemer hem wint.
Als een van de deelnemers dus op hetzelfde moment speelt als een van de winmomenten, dan wint
hij de prijs.  Als geen enkele deelnemer tijdens dit winmoment speelt, dan wint de eerstvolgende
deelnemer na het winmoment de prijs.
Indien  tijdens  een  winmoment  meerdere  deelnemers  tegelijkertijd  spelen,  dan  wordt  alleen  de
eerste verbinding die op de server wordt geregistreerd als winnaar beschouwd.
De winmomenten worden voor de gehele duur van het Spel willekeurig bepaald en gedeponeerd bij
de deurwaarder die de bewaarder van dit reglement is.

Er wordt een eerste felicitatiemail gestuurd naar het e-mailadres dat bij de inschrijving is opgegeven.
Hierin  wordt  de  periode  van  2  werkdagen  aangegeven  voor  de  verificatie  van  het  geüploade
aankoopbewijs (kassabon) en de conforme deelname. Na verificatie wordt een tweede e-mail ter
bevestiging van de prijs verzonden, die als enige als bewijs geldt voor het verkrijgen van de prijs.
Foto's, screenshots en andere technieken om beelden te bewaren kunnen niet worden gebruikt om
de prijs te verkrijgen. De winnaar wordt aangeraden om goed zijn ongewenste berichten of spam te
controleren.

Tijdens de duur van het Spel zijn er 100 winmomenten geprogrammeerd.

ARTIKEL 6: OMSCHRIJVING EN AFLEVERING VAN DE PRIJZEN

6.1 Omschrijving
Tijdens de duur van het Spel zijn er in totaal 100 tickets voor de 24 uur van Le Mans 2023 te winnen,
ter waarde van 102 euro per stuk inclusief btw.

Het gaat om 'enceinte générale semaine'-tickets, geldig op zondag 04-06-2023 en van 06-03-2023 tot
11-06-2023. Elk ticket omvat uitsluitend toegang tot de site van de 24 uur van Le Mans en het gratis
entertainment. De weggeschonken tickets geven geen toegang tot de verschillende opties binnen het
evenement.

De aangegeven waarde van de prijs komt overeen met de huidige of geschatte publieksprijs (inclusief
btw) op de datum van opstelling van dit reglement. De waarde wordt bij wijze van indicatie gegeven
en is waarschijnlijk onderhevig aan variaties.

Alle beelden en foto's die op de verschillende communicatiemedia worden gepresenteerd, zijn niet-
contractueel en kunnen dus afwijken van de werkelijkheid.

De Organisator behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de omstandigheden, de aard van de
prijzen te wijzigen of goederen van dezelfde waarde aan te bieden.
De  prijzen  kunnen  geen  aanleiding  geven  tot  enige  betwisting,  zijn  niet  overdraagbaar,  noch
inwisselbaar  voor  een  andere  prijs  of  voor  enige  geldelijke  waarde,  en  kunnen  niet  geheel  of
gedeeltelijk  worden  terugbetaald.  Bijgevolg  zullen  geen  claims  van  welke  aard  dan  ook  worden
aanvaard.
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6.2 Aflevering van de prijzen

De 100 prijzen worden uitgereikt via winmomenten.

De winnaars ontvangen een eerste e-mail ter bevestiging van hun deelname op het e-mailadres dat
ze bij  hun deelname hebben opgegeven. Na deze e-mail en na verificatie van het aankoopbewijs
ontvangen de winnaars binnen 2 werkdagen een tweede e-mail ter bevestiging van hun prijs.

De winnaars ontvangen binnen de 15 dagen na ontvangst  van de e-mail  waarin hun prijs  wordt
bevestigd, per e-mail een elektronisch ticket op het e-mailadres dat ze bij  hun deelname hebben
opgegeven.
Deze e-mail bevat allerlei informatie m.b.t. de 24 uur van Le Mans.

De Organisator is niet verplicht om de prijs uit te reiken als de winnaar zijn gegevens niet correct op
het formulier heeft ingevuld of als hij dit reglement niet heeft nageleefd.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door producten van gelijke
waarde,  indien  de  genoemde  prijzen  niet  beschikbaar  zijn,  zonder  dat  hierop  aanspraak  kan
worden gemaakt.

6.3 Aansprakelijkheid

De  Organisator  kan  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  eventuele  vertragingen,  verliezen  of
schade.

Om praktische doeleinden wordt gespecificeerd dat als het onmogelijk is om contact op te nemen
met de winnaar, de Organisator zich het recht voorbehoudt om de betreffende prijs aan een andere
deelnemer uit te reiken.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor andere prijzen, noch voor enige geldwaarde, en kunnen niet
geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.

In geval van overmacht of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt de Organisator zich te
allen tijde het recht voor om een voorgestelde prijs te vervangen door een prijs van gelijke waarde.
Na afloop van het Spel wordt geen enkele betwisting of claim met betrekking tot de prijzen aanvaard.

De Organisator kan niet  aansprakelijk  worden gesteld voor het verzenden van e-mails  waarin de
winnaar van de prijs wordt geïnformeerd naar een onjuist adres als gevolg van nalatigheid van de
winnaar of als gevolg van een blokkering door de operator of van de e-maildienst van de winnaar.

De  winnaars  geven  toestemming  voor  alle  verificaties  met  betrekking  tot  hun  identiteit  en  hun
woonplaats. Het opgeven van valse identiteits- of adresinformatie leidt tot uitsluiting van de winnaar
van het  Spel.  In dit  verband behoudt de Organisator  zich  het recht voor om een kopie  van het
(geldige)  identiteitsbewijs  van  de  deelnemer  te  vragen.  Hierbij  wordt  eraan  herinnerd  dat  geen
enkele  minderjarige  aanspraak  kan  maken  op  de  prijzen  die  in  het  kader  van  dit  Spel  worden
uitgereikt.

De deelnemers worden erop gewezen dat de verkoop of ruil van prijzen verboden is.
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Prijzen die om welke reden dan ook niet konden worden uitgereikt, blijven het exclusieve eigendom
van de Organisator, die er vrij over kan beschikken.

Indien de winnaar om welke reden dan ook niet wil of kan profiteren van het geheel of een deel van
de gewonnen prijs,  onder de in dit reglement beschreven voorwaarden, verliest hij  het volledige
voordeel van deze prijs en kan hij geen aanspraak maken op enige compensatie of tegenprestatie. De
prijs blijft het exclusieve eigendom van de Organisator, die er vrij over kan beschikken.

ARTIKEL 7: NALEVING VAN DE REGELS, CONTROLE EN REGELGEVING

Deelname aan het Spel impliceert een loyale houding, dat wil zeggen volledige naleving van de regels
en de rechten van de andere deelnemers. Het is de deelnemer verboden om deel te nemen of te
trachten deel te nemen op een wijze die niet strikt voldoet aan de principes van dit reglement.

De Organisator behoudt zich het recht voor om elke persoon te vervolgen die probeert te frauderen
of  het  goede verloop van de deelname aan het  Spel  te  verstoren.  Elke manipulatie leidt  tot  de
onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

De  Organisator  behoudt  zich  het  recht  voor  om  juridische  stappen  te  ondernemen  tegen  elke
deelnemer die zijn identiteit of woonplaats bewijst met vervalste documenten. Hierbij wordt eraan
herinnerd dat vervalsing volgens artikel 441-1 van het Franse wetboek van strafrecht "een wijziging
van de waarheid is, die schade kan berokkenen en op welke manier dan ook wordt bewerkstelligd, in
een geschrift of enig ander denkmedium waarvan het doel of het gevolg is het bewijs te leveren van
een recht of een feit met rechtsgevolgen". Vervalsing is een misdrijf.  Een enkele poging om een
vervalsing te verkrijgen of te maken is strafbaar. Een vervalst document is op zich voldoende om de
feiten te bewijzen.

Een valse handtekening is een vervalsing. Dit feit wordt geregeld en bestraft door artikel 441-1 van
het  Franse wetboek van  strafrecht.  Hetzelfde  geldt  voor  het  toevoegen of  verwijderen  van een
vermelding op een document.

Op vervalsing  en het  gebruik  van vervalsingen staan drie  jaar gevangenisstraf  en een boete van
45.000 euro (art. 441-1 van het Franse wetboek van strafrecht).

De Organisator behoudt zich het recht voor om alle controles uit te voeren om de naleving van dit
artikel en van het gehele reglement te verzekeren, met name om elke deelnemer uit te sluiten die
enige vorm van misbruik of poging tot fraude heeft gepleegd, zonder evenwel verplicht te zijn een
systematische verificatie  van  alle  deelnames  aan  het  Spel  uit  te  voeren  en mag deze  verificatie
eventueel beperken tot de deelnames van de winnaars.

In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om winnaars die de bepalingen van dit
reglement  in  elk  van  zijn  artikelen  niet  naleven,  uit  te  sluiten,  te  diskwalificeren  of  ongeldig  te
verklaren. Hij behoudt zich tevens het recht voor om de autoriteiten op de hoogte te stellen van
feiten die als fraude kunnen worden aangemerkt.

ARTIKEL 8: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
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De verantwoordelijkheid van de Organisator is strikt beperkt tot de aflevering van de daadwerkelijk
en geldig gewonnen prijzen.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. De Organisator kan
dus  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  besmetting  door  een  virus  of  voor  hacking  in  het
computersysteem van de deelnemers aan het Spel  en wijst  alle  verantwoordelijkheid  af  voor de
gevolgen van verbinding door de deelnemers met het netwerk via de Website.

De Organisator kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt berokkend
aan  de  deelnemers,  hun  computerapparatuur  en  de  daarin  opgeslagen  gegevens,  noch  voor  de
gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke of professionele activiteit.

De  Organisator  wijst  elke  aansprakelijkheid  af  in  geval  van  storing  van  het  internetnetwerk,  de
telefoonlijnen of de ontvangstapparatuur die het goede verloop van het Spel verhindert.

De  Organisator  kan  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  indien  een  of  meer  deelnemers  geen
verbinding kunnen maken met de Website of niet kunnen spelen wegens een technisch probleem of
defect dat met name te wijten is aan netwerkcongestie of kwaadwilligheid.

Het  gebruik  van  robots  of  andere  soortgelijke  middelen  om  het  winmoment  mechanisch  of
anderszins te vinden is verboden, en elke overtreding van deze regel leidt tot de uitsluiting van de
overtreder voor alle sessies van het Spel.

De Organisator kan het Spel geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat er in het kader van de
deelname aan het Spel of de bepaling van de winnaars fraude is gepleegd, in welke vorm dan ook,
met name computerfraude. In dat geval behoudt hij zich het recht voor om de prijzen niet uit te
reiken aan de fraudeurs en/of ze voor de bevoegde rechtbanken te vervolgen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de actie in te korten, te verlengen, te wijzigen of te
annuleren in geval van overmacht. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, en dit zonder
dat hij de deelnemers enige compensatie verschuldigd is.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien – om welke reden dan ook buiten zijn
macht – technische storingen, computerbugs of andere technische problemen het goede verloop van
het Spel of de lijst met winnaars verstoren. Personen die een claim indienen, kunnen in dat geval
geen aanspraak maken op welke prijs dan ook.

De Organisator zal zijn uiterste best doen om op elk moment toegang te verlenen tot het Spel op de
Website,  zonder  hiertoe  verplicht  te  zijn.  De  Organisator  mag  op  elk  moment  –  met  name om
technische redenen, voor updates of onderhoud – de toegang tot de Website en het daar aanwezige
Spel onderbreken.

De Organisator  is  op geen enkele  wijze  aansprakelijk  voor deze onderbrekingen en de gevolgen
ervan.

De Organisator verbindt zich ertoe om samen met zijn dienstverleners alles in het werk te stellen om
ervoor te zorgen dat het systeem voor het bepalen van de winnaars en het uitreiken van de prijzen in
overeenstemming  is  met  het  reglement  van  dit  Spel.  Mocht  zich  desondanks  toch  een  storing
voordoen die het systeem voor het bepalen van de winnaars verstoort, dan is de Organisator jegens
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de deelnemers niet verder aansprakelijk dan het aantal prijzen dat in het reglement van het Spel en
in de reclame daaromtrent is aangekondigd.

Bovendien kan de Organisator niet aansprakelijk  worden gesteld in geval van problemen met de
bezorging of het verlies van post  of  elektronische post (met name wat de aflevering van prijzen
betreft).

De  Organisator  kan  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  het  slecht  functioneren  van  het
internetnetwerk, noch voor vertraging, verlies of schade als gevolg van post- en beheerdiensten.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die zich voordoen
als gevolg van het gebruik van de uitgereikte prijs.

ARTIKEL 9: VOORWAARDEN VOOR DE TERUGBETALING VAN KOSTEN

Deelnamekosten (inclusief de aankoop van het Bordeau Chesnel-product) en portokosten, in geval
van correspondentie, worden niet terugbetaald.

ARTIKEL 10: VERZAMELING EN OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN BESCHERMING
VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De door de deelnemers meegedeelde persoonsgegevens, en met name die van nominatieve aard,
worden onder de verantwoordelijkheid  van de Organisator  en zijn  verwerkingsverantwoordelijke
elektronisch  verwerkt.  Deze  gegevens  kunnen  worden  meegedeeld  aan  dienstverleners  en
onderaannemers voor de uitvoering van werkzaamheden die zij in het kader van dit Spel namens
hem uitvoeren.  De  voorwaarden  voor  de bescherming van  persoonsgegevens  worden  hieronder
uiteengezet.

10.1 PREAMBULE

Alle  in  het  kader  van  het  Spel  verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen  in  een  of  meer
bestanden, waarbij rekening wordt gehouden met de in Frankrijk geldende wetgeving (wet nr. 2018-
493  van  20  juni  2018  betreffende  de  bescherming  van  persoonsgegevens)  en  de  Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in  verband  met  de  verwerking  van  persoonsgegevens  en  betreffende  het  vrije  verkeer  van  die
gegevens, welk geheel hierna AVG genoemd.

De persoonsgegevens worden verwerkt om de deelnemers goed te kunnen informeren over het
verloop van het Spel.  Elke deelnemer heeft overeenkomstig de AVG recht op informatie, inzage,
toegang,  rectificatie,  verzet,  vergetelheid,  overdraagbaarheid  van  gegevens  en  verzet  tegen
profilering en automatische verwerking.

10.2 UITVOERING VAN HET SPEL

Om deel te nemen moet de deelnemer de in het reglement aangegeven procedure volgen en de in
het deelnameformulier gevraagde informatie opsturen.
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Wanneer een natuurlijke persoon zijn deelname aan het Spel valideert, verzamelen en verwerken de
Organisator en/of zijn dienstverleners en onderaannemers de persoonsgegevens van de deelnemers
uitsluitend voor het legitieme doel van het beheer en de uitvoering van het Spel. Alles wordt in het
werk gesteld om de privacy te beschermen en te zorgen voor maximale veiligheid bij de bescherming
van persoonsgegevens.

10.3 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD OF VERWERKT BIJ DEELNAME AAN HET
ONLINE SPEL?

De persoonsgegevens die de deelnemer op het online deelnameformulier invult, worden verzameld
en verwerkt. De verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende:

- Voor deelname aan het Spel:
o De plaats van aankoop van uw product(en)
o De naam
o De voornaam
o Het e-mailadres
o Het mobiele telefoonnummer
o Het volledige adres (nummer, straat, extra adresregel, postcode, stad en land)
o De barcode van uw producten
o Het nummer van de kassabon
o Het bewijs van aankoop

- Als u als winnaar uit de bus komt:
o De plaats van aankoop van uw product(en)
o De naam
o De voornaam
o Het e-mailadres
o Het mobiele telefoonnummer
o Het volledige adres (nummer, straat, extra adresregel, postcode, stad en land)
o De barcode van uw producten
o Het nummer van de kassabon
o Het bewijs van aankoop

- In geval van een klacht:
o De plaats van aankoop van uw product(en)
o De naam
o De voornaam
o Het e-mailadres
o Het mobiele telefoonnummer
o Het volledige adres (nummer, straat, extra adresregel, postcode, stad en land)
o De barcode van uw producten
o Het nummer van de kassabon
o De identiteitskaart (in geval van controle door onze diensten van de conformiteit van

de deelname)

Er worden geen gevoelige gegevens over deelnemers verzameld (d.w.z. geen gegevens waaruit ras of
etnische  afkomst,  politieke  opvattingen,  religieuze  of  filosofische  overtuigingen,
vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksuele geaardheid kunnen worden afgeleid).
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Ten slotte wordt eraan herinnerd dat er duidelijk wordt aangegeven welke gegevens moeten worden
verstrekt. Bijgevolg worden personen die vóór het einde van het Spel gebruikmaken van hun recht
om hun gegevens te verwijderen, geacht af te zien van hun deelname.

10.4 WAAROM WORDEN BIJ DEELNAME PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

De  persoonsgegevens  die  de  deelnemers  aan  het  Spel  verstrekken,  zijn  noodzakelijk  voor  een
verantwoord, rechtmatig en efficiënt verloop van het Spel. Persoonsgegevens worden alleen voor de
volgende doeleinden verwerkt:

- Beheer van de inschrijvingen en bepaling van de winnaars
- Loting
- Bevestiging van de prijs na verificatie van het aankoopbewijs
- Beheer van de uitreiking van de prijzen en de aflevering ervan
- Contactopname met de deelnemer in het kader van de actie
- Beheer van klachten en betwistingen
- Opsporing en bestrijding van fraude
- Productie van statistieken voor marketingdoeleinden
- Indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd:

o De verzending van de nieuwsbrief en aanbiedingen
o Het  informeren  van  de  deelnemer  over  de  lancering  van  wedstrijden  of  andere

marketingacties door de Organisator

10.5 WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR TOESTEMMING?

Door  aan  het  Spel  deel  te  nemen,  stemmen de  deelnemers  ermee in  om zich  volledig  en  met
volledige kennis aan dit  reglement te houden en geven ze de Organisator daarmee uitdrukkelijk
toestemming  om  de  door  hen  verstrekte  persoonsgegevens  te  verwerken  overeenkomstig  de
voorwaarden van dit reglement en de in Frankrijk geldende regels, beheerst door de AVG, voor het
legitieme doel van het Spel.

De deelnemer geeft zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens
door bij zijn inschrijving voor de actie het overeenkomstige vakje aan te vinken.

Indien de deelnemer het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens weigert, wordt hij
geïnformeerd dat hij zijn deelname aan de actie niet zal kunnen valideren, met name indien hij een
of meer loten wint, zal hij deze niet kunnen ontvangen.

In  overeenstemming  met  de  Franse  wet  op  de  gegevensbescherming  van  6  januari  1978,  zoals
gewijzigd door de wet van 6 augustus  2004 en door de wet van 20 juni  2018 en de Algemene
Verordening  Gegevensbescherming  2016/679,  heeft  elke  deelnemer  het  recht  op  toegang,
rectificatie, verwijdering, verzet, overdraagbaarheid en intrekking van toestemming m.b.t. gegevens
die hem betreffen. Elke deelnemer kan zijn rechten uitoefenen door een brief te sturen naar het
volgende adres:

Alliance Océane & Charcutière
57 Boulevard Demorieux

72100 Le Mans

Of via e-mail op: contact@aoc-cpm.fr.

mailto:contact@aoc-cpm.fr
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De persoonsgegevens worden dan verwijderd en deelname aan de actie is vanaf die datum niet meer
mogelijk.

De verwerkingverantwoordelijke is:

Alliance Océane & Charcutière
57 Boulevard Demorieux

72100 Le Mans

In geval van moeilijkheden in verband met het beheer van persoonsgegevens in het kader van de
actie kan de deelnemer een klacht indienen bij de CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334
PARIS CEDEX 07.

10.6  HOE  WORDEN  DE  IN  HET  KADER  VAN  DIT  SPEL  VERZAMELDE  PERSOONSGEGEVENS
VERWERKT?

Uitsluitend voor de doeleinden van het Spel  hebben alleen de verwerkingsverantwoordelijke,  de
dienstverleners en de onderaannemers  toegang tot  de persoonsgegevens van de deelnemer.  De
deelnemer wordt geïnformeerd dat de verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in de AVG,
de persoonsgegevens zal doorgeven aan de aangewezen dienstverleners en onderaannemers die de
noodzakelijke verwerking in het kader van het Spel zullen uitvoeren namens en voor rekening van de
Organisator.

De deelnemer wordt geïnformeerd dat de Organisator de gegevensverwerking kan toevertrouwen
aan de volgende partners:

- Agence 5ème Etage, 2/4 boulevard Jean Jaurès, 45000 Orléans: zowel voor het gedeeltelijke of
volledige beheer van de actie als voor de logistiek en het beheer van de prijzen;

- SELARL  LEGAHUIS  CONSEILS,  5  rue  de  la  Lionne,  45000  Orléans:  voor  de  juridische
administratie van het Spel.

De deelnemers  stemmen er  derhalve mee in dat  de door hen verstrekte  persoonsgegevens aan
bovengenoemde  dienstverleners  en  onderaannemers  worden  doorgegeven  met  het  oog  op  de
verwerking  van de gegevens in  het kader van het  Spel.  De bedrijven die volledig  of  gedeeltelijk
betrokken  zijn  bij  de  organisatie  van  het  Spel  nemen  voldoende  veiligheidsmaatregelen  bij  de
overdracht  en  de  verwerking  van  de  persoonsgegevens  van  de  deelnemer  om  ongeoorloofde
openbaarmaking van of toegang tot de overgedragen gegevens te voorkomen.

10.7 WAT IS DE BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS?

De  in  het  kader  van  dit  Spel  verkregen  persoonsgegevens  van  de  deelnemer  worden  door  de
dienstverleners en onderaannemers bewaard voor de duur van het Spel.  Na afloop van het spel
worden alle gegevens door de onderaannemers en dienstverleners vernietigd. Alleen de Organisator
behoudt  zich  het  recht  voor  om vanaf  het  einde van het  spel  en voor  een periode  van zes  (6)
maanden alle in het kader van het spel verzamelde gegevens te bewaren, waaronder het bewijs van
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deelname, de identificatie van de winnaars en de verzending van de prijzen, ter verdediging van de
rechten van de Organisator.

Aan  het  einde  van  bovengenoemde  periode  worden  de  gegevens  van  de  deelnemer  volledig
verwijderd  uit  het  systeem van de Organisator,  zonder dat  de verwerkingsverantwoordelijke,  de
onderaannemer(s) en zijn partners een kopie bewaren.

10.8 CONCLUSIE

Om deel te nemen aan het spel moet de deelnemer de verplichte vermelding op het online formulier
valideren en ermee instemmen:

"Ik  aanvaard  dit  spelreglement  en  voor  de  doeleinden  van  het  spel  geef  ik  de  Organisator
toestemming om mijn persoonsgegevens, volledige adres en aankoopbewijzen te verzamelen. Deze
gegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners en onderaannemers voor de uitvoering
van werkzaamheden die zij in het kader van dit spel namens hem uitvoeren. De gegevens worden
gedurende zes (6) maanden na afloop van het Spel bewaard.

De door de deelnemers meegedeelde persoonsgegevens, en met name die van nominatieve aard,
worden onder de verantwoordelijkheid van de Organisator elektronisch verwerkt.

Er wordt duidelijk aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt. Bijgevolg worden personen
die vóór het einde van het Spel  gebruikmaken van hun recht om hun gegevens te  verwijderen,
geacht af te zien van hun deelname.

Artikel 11: AANVAARDING VAN HET REGLEMENT EN DEPONERING VAN DE SPELREGELS
De  deelnemer  erkent  dat  het  loutere  feit  van  deelname  de  volledige  en  onvoorwaardelijke
aanvaarding  inhoudt  van  dit  reglement  dat  is  gedeponeerd  bij  SELARL  LEGAHUIS  CONSEILS,
gerechtsdeurwaarder te Orléans (45000).

Het reglement kan ook op verzoek, uiterlijk op 31-05-2023, in pdf-formaat worden verkregen door
een  e-mail  te  sturen  naar  het  volgende  adres:  contact@cinquieme-etage.fr,met  in  de
onderwerpregel van de e-mail "Opération Bordeau Chesnel – Le Mans plein pot".

Vragen (schriftelijk, telefonisch of mondeling) over de interpretatie of toepassing van dit reglement
zullen niet worden beantwoord.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT, BETWISTING EN GESCHILLEN

Het Spel en dit reglement zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van aanhoudende onenigheid over de interpretatie en toepassing van dit reglement kan een 
beroep worden gedaan op een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve 
methode van geschillenbeslechting. Het geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke 
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instanties. Alle betwistingen of klachten moeten worden gericht aan de Organisator op het volgende 
adres:

Alliance Océane & Charcutière
57 Boulevard Demorieux

72100 Le Mans


