
Deelnamevoorwaarden

1. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tech
Gelderland en de deelnemer aan de wedstrijd, hierna te noemen: "deelnemer".
2. De wedstrijdperiode loopt van 15-04-2021 tot en met 01-05-2021.
3. Tech Gelderland verzamelt en verwerkt de gevraagde persoonlijke gegevens in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens
worden na de wedstrijd veilig verwijderd.
4. Voor deelname aan de wedstrijd is geen aankoop of andere vorm van betaling vereist.
5. Elke deelnemer mag met maximaal één inzending deelnemen aan de wedstrijd. Te laat
ingestuurde of onvolledige inzendingen worden gediskwalificeerd.

Selectieproces
6. Een onpartijdige jury beoordeelt de inzendingen.
7. Er wordt 1 winnaar gekozen.
8. De inzendingen zullen beoordeeld worden op motivatie.

Prijzen
9. De winnende deelnemer wordt medio mei op de hoogte gebracht via email. Overige
deelnemers ontvangen geen bericht.
10. Er wordt niet gecorrespondeerd over de voorwaarden of de uitslag.
11. De prijs is niet onderhandelbaar, niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor contant
geld. Er wordt geen geld of een andere vorm van krediet uitgekeerd in ruil voor de hele prijs
of een deel ervan.
15. Tech Gelderland bepaalt wie de winnaar van de wedstrijd is. De uitslag is definitief. Er
wordt op geen enkele wijze met overige deelnemers gecorrespondeerd over de uitslag van
de wedstrijd.

Aansprakelijkheid en toestemming
16. Tech Gelderland accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor alle mogelijke
problemen met het netwerk, de computer of software die leiden tot het niet of te laat
versturen of ontvangen van de inzending. Bewijs van verzenden is geen bewijs van
ontvangst van een e-mail.
17. Voor deelname aan de wedstrijd zijn deelnemers (of een ouder of voogd) verplicht om
bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals de naam en leeftijd van de
deelnemer, een e-mailadres van een ouder of voogd. Tech Gelderland gebruikt de
persoonlijke gegevens van de deelnemers voor administratieve doeleinden en om later
contact op te kunnen nemen met de winnende deelnemer. Door deelname aan deze
wedstrijd en het verstrekken van deze gegevens, geeft elke deelnemer en zijn/haar
ouder/voogd toestemming om persoonlijke informatie en inzendingen op deze manier te
mogen gebruiken.

Je persoonlijke gegevens en intellectueel eigendomsrecht
18. Tech Gelderland wil de naam, leeftijd en de wedstrijdinzending van een aantal
deelnemers publiceren op de website en via andere ‘social media’ kanalen voor reclame- en
publiciteitsdoeleinden. Door mee te doen aan de wedstrijd stemmen deelnemers en hun
ouder/voogd ermee in dat deze gegevens zonder verdere toestemming, aankondiging of
compensatie gebruikt mogen worden.
19. Informatie die door deelnemers en/of hun ouder/voogd is verstrekt, wordt alleen gedeeld
met derde partijen als ze een van de winnaars zijn en de derde partijen deze informatie



nodig hebben om de prijs aan de prijswinnaar te kunnen overhandigen. Door deelname aan
deze wedstrijd, geef je toestemming om je persoonlijke gegevens op deze manier te mogen
verstrekken.
20. Als een bepaling uit deze actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft
dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze actievoorwaarden. Wij zullen die nietig of
vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling.
21. Door deelname aan de wedstrijd gaan alle deelnemers akkoord met deze voorwaarden.


