Algemene voorwaarden
Iedereen die woonachtig is in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en
Zwitserland mag deelnemen aan deze wedstrijd. De werknemers van de deelnemende
ondernemingen en hun naaste familieleden mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Kinderen moeten de goedkeuring krijgen van een ouder of wettelijke voogd alvorens deel te
nemen aan een wedstrijd. De prijzen kunnen niet overgedragen worden, noch ingewisseld
worden voor contanten. De stijl van de prijzen kan afwijken van de getoonde stijl. De
beslissing van de uitgever is definitief en er zal geen correspondentie worden gevoerd. De
winnaars worden per post op de hoogte gebracht binnen een termijn van 28 dagen na de
afsluitingsdatum van de wedstrijd. Alle inzendingen worden eigendom van Maxi Toys en
worden niet teruggestuurd.
VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS
De Organisator verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te vrijwaren van de persoonlijke
gegevens die door de deelnemers worden meegedeeld in het kader van de Wedstrijd.
De verzamelde nominatieve persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en het Koninklijk Besluit van 12 juni
2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers
ten opzichte van de controle op de elektronische onlinecommunicatiegegevens.
Alle deelnemers aan de Wedstrijd hebben het recht om hun persoonsgegevens te
raadplegen, te laten wijzigen, te laten rechtzetten of te laten schrappen, en om zich te
verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
Elk verzoek tot raadpleging, wijziging, rechtzetting, verzet of schrapping moet gericht worden
aan de onderneming Maxi Toys, Rue Athéna 5, 7110 Houdeng-Goegnies, of via e-mail op
serviceclient@maxitoys.com.
In overeenstemming met de geldende wet moet het verzoek ondertekend zijn en vergezeld
zijn van een fotokopie van een identiteitsbewijs waarop dezelfde handtekening staat, met
vermelding van het exacte adres voor de verzending van het antwoord. Dit antwoord zal
verstuurd worden binnen een termijn van 2 maanden na de ontvangst van het verzoek.
De in het kader van deze Wedstrijd verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het
bedrijf Maxi Toys, uitsluitend voor de behoeften van de Wedstrijd, met dien verstande dat
deze gegevens ook gebruikt mogen worden voor de verzending van commerciële prospectie.
De gegevens zullen noch verkocht, noch overgedragen worden aan derden, op welke manier
ook.
De personen die vóór het einde van de Wedstrijd het recht uitoefenen om hun
persoonsgegevens te laten schrappen, worden geacht af te zien van hun deelname.

