WEDSTRIJDREGLEMENT OOG VOOR LEKKERS VOOR
FACEBOOKWEDSTRIJD
[#ovlwedstrijd]
Lees voordat je deelneemt aan deze wedstrijd de Privacy Statement van de Vlaamse Overheid.
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/gegevensbescherming/privacy

De wedstrijd [#ovlwedstrijd]
(verder genoemd ‘WEDSTRIJD’) is georganiseerd door Oog voor Lekkers (verder genoemd
‘ORGANISATOR’).
Oog voor Lekkers is een initiatief van de Vlaamse overheid en de Europese Unie om gezonde
voedingsgewoonten te promoten bij kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van
het buitengewoon lager en secundair onderwijs, zowel thuis als op school. Door middel van deze
wedstrijd wil Oog voor Lekkers scholen, leerkrachten en leerlingen motiveren om te blijven inzetten
op gezonde voeding op school.
Deelname aan deze wedstrijd is vrij en zonder deelnameverplichting aan Oog voor Lekkers.
1. ALGEMEEN
Deelname aan deze WEDSTRIJD houdt in dat je dit reglement aanvaardt.
Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en te
hebben aanvaard.
Alleen Vlaamse basisscholen (kleuter, lager en buitengewoon), Vlaamse buitengewone secundaire
scholen, Nederlandstalige basisscholen (kleuter, lager en buitengewoon) in Brussel en
Nederlandstalige buitengewone secundaire scholen in Brussel kunnen meedoen aan deze wedstrijd.
Deelname is per klas en niet per school.
Het doel van deze wedstrijd is voor Oog voor Lekkers om scholen, leerkrachten en leerlingen te
motiveren om te kiezen voor gezonde tussendoortjes op school en te leren over gezonde voeding in
de les.
De WEDSTRIJD is zo ontwikkeld dat hij werkt op de meest gebruikelijke apparaten en
besturingsprogramma’s. De ORGANISATOR kan geen absolute garantie geven dat het op alle
mogelijke apparaten en besturingsprogramma’s goed wordt getoond en werkt.
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2. DUUR
De actie loopt in 3 periodes: periode 1 van [03/02/2020 tot 28/02/2020], periode 2 van [02/03/2020
tot 27/03/2020] en periode 3 van [30/03/2020 tot 30/04/2020]. Deelname kan voor 1, 2 of alle 3 de
periodes. Alleen de inzendingen die tijdens de beschreven periodes ingestuurd worden, zullen in
aanmerking genomen worden.
3. PRIJS
Per periode zijn er [4 winnaar(s)] die willekeurig gekozen worden door de jury die is samengesteld
door Oog voor Lekkers. De winnaar(s) van deze wedstrijd is/zijn steeds een klas/klassen. Ze
worden bekend gemaakt op de Facebookpagina van Oog voor Lekkers. Oog voor Lekkers
vermeldt de accountnaam van het profiel waarmee is deelgenomen, de klas en de naam van de
school van de winnaar(s) en vraagt de adresgegevens op via schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be.
De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor een geldprijs.
De ORGANISATOR voorziet voor de school van de winnaar tevens ook een prijs. Een school kan
slechts eenmaal een prijs winnen. Indien meerdere klassen van de school winnen of een klas
meerdere periodes wint, zal de school slechts eenmalig de prijs ontvangen.
4. DEELNAME
Deelname aan de WEDSTRIJD kan enkel via de Facebookpagina van Oog voor Lekkers.
Deelname via andere kanalen, o.a. post, email etc. is uitgesloten.
Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer een foto te delen, met vermelding van klas en
school, onder het wedstrijdbericht van Oog voor Lekkers op de Oog voor Lekkers Facebookpagina
https://www.facebook.com/Oog.voor.Lekkers/. Dit bericht kan herkend worden aan de hashtag
#ovlwedstrijd. Per periode is er een ander wedstrijdbericht.
De deelnemers gaan akkoord dat hun inzendingen gebruikt worden in de verschillende
communicatiekanalen van Oog voor Lekkers: Facebook, website, nieuwsbrief,...
Medewerkers van Oog voor Lekkers en van de reclame-/social media bureaus die werken voor Oog
voor Lekkers zijn uitgesloten van deelname.
5. INZENDINGEN
Er staat geen limiet op het aantal inzendingen per school. Elke klas kan 1 keer per periode
deelnemen aan de wedstrijd.
6. SELECTIE
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Een wedstrijdjury, samengesteld uit leden van de ORGANISATOR selecteert de winnaars. De jury
beslist willekeurig en autonoom op basis van de inzendingen. Tegen beslissingen bestaat geen
verhaalrecht.

7. CONTACTEREN VAN DE WINNAARS
De winnaar/winnaars van deze wedstrijd wordt/worden bekend gemaakt op de Facebookpagina van
Oog voor Lekkers. Oog voor Lekkers vermeldt de accountnaam van het profiel waarmee is
deelgenomen, de klas en de naam van de school van de winnaar(s) en vraagt hun adresgegevens
op via schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be om de prijs naar hem/haar/hen op te kunnen sturen.
Elke deelnemer dient zijn contactgegevens correct door te sturen. Er zal geen rekening worden
gehouden met incorrecte contactgegevens. In het geval een van de door de deelnemer opgegeven
contactgegevens niet blijkt te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de
deelnemer - ook als winnaar - te schrappen.
Zodra de winnaars contact met Oog voor Lekkers hebben opgenomen stuurt Oog voor Lekkers de
prijzen op naar de door de winnaars aangegeven adressen. De verzendkosten zijn voor rekening van
Oog voor Lekkers.
Oog voor Lekkers stuurt de prijs 1 maal toe per winnaar.
De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor een geldprijs.
Indien de winnaar na 2 pogingen tot contact via e-mail en na 2 maanden niet heeft gereageerd
vervalt het recht op de prijs.
8. PRIVACY
Iedere winnaar dient in het kader van de WEDSTRIJD contactgegevens mee te delen aan de
ORGANISATOR. Het gaat om naam en voornaam leerkracht, klas, school, schooladres (straat,
nummer, postcode, gemeente). De winnaar dient ook het aantal leerlingen in de klas aan te geven.
De ORGANISATOR gebruikt deze gegevens alleen voor het opsturen van de prijs.
De ORGANISATOR verbindt zich ertoe om de wet AVG van 25 mei 2018 inzake de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (verder de
‘Privacywet') integraal na te leven. De verantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens is Oog voor Lekkers.
De naar aanleiding van deze WEDSTRIJD verstrekte gegevens worden verzameld en verwerkt door
Oog voor Lekkers en zullen in geen geval aan andere partijen worden doorgegeven.
De privacy van de deelnemers wordt gerespecteerd.
Iedere deelnemer die in het kader van de WEDSTRIJD persoonsgegevens verstrekt verklaart formeel
akkoord te gaan dat zijn gegevens worden verzameld en verwerkt - met als doel (1) de identificatie
van de deelnemers van de WEDSTRIJD, (2) het voeren van communicatie met de deelnemers naar
aanleiding van de WEDSTRIJD en (3) de prijs te kunnen opsturen naar de deelnemers.
Oog voor Lekkers leeft de regels van de wet AVG na. Voor meer informatie zie de Privacy statement
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op de website van de Vlaamse Overheid:
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/gegevensbescherming/privacy

Alle gegevens die de ORGANISATOR naar aanleiding van de WEDSTRIJD verzamelt, zijn eigendom van
de ORGANISATOR en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de
principes en modaliteiten vervat in dit reglement. In geval van een vergissing, onjuistheid of
onvolledigheid met betrekking tot de persoonsgegevens van een deelnemer, kan die deelnemer de
ORGANISATOR uiteraard verzoeken om die gegevens te verbeteren of aan te passen, op eenvoudige
vraag via e-mail op het adres schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be
9. AANSPRAKELIJKHEID
Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle, behoudt de
ORGANISATOR zich het recht voor om de WEDSTRIJD of een deel ervan uit te stellen, te wijzigen, in
te korten, te verlengen of te beëindigen, en elke aangekondigde datum uit te stellen. De
ORGANISATOR kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De ORGANISATOR kan in geen geval
verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde persoonlijke gegevens, die leiden
naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer.
10. VARIA EN GESCHILLEN
Door deelname aan deze WEDSTRIJD aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud alle punten van
het reglement, evenals elke beslissing die de ORGANISATOR neemt in het kader van de WEDSTRIJD.
De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement deels of gedeeltelijk te
wijzigen indien zij hiertoe genoopt wordt in het kader van een goed verloop van de WEDSTRIJD.
De ORGANISATOR is niet verplicht om vragen in verband met deze WEDSTRIJD te beantwoorden,
noch schriftelijk, noch telefonisch, tenzij uitdrukkelijk in dit wedstrijdreglement voorzien.
De verhouding tussen de ORGANISATOR en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen tussen de ORGANISATOR en de deelnemers over de interpretatie, de uitvoering en de
gevolgen van deze WEDSTRIJD en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid
van de Belgische rechtbank.
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