DEELNAMEVOORWAARDEN VOOR DE ACTIE ‘OLE IN THE BOX’
1.

Deelname is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar die werkzaam zijn in een (vrije) garage, gevestigd in
Nederland, België of Luxemburg.
2. Organisator van deze actie is HELLA Benelux BV (Celsiusbaan 2, 3439 NC Nieuwegein NL).
3. De actie start vanaf 1 mei tot en met 31 juli 2018. Dit is de periode dat er pluche pinguïns bij
bestellingen van Behr Hella Service producten worden gestopt. Aanspraak maken op een prijs kan ook
nog na 31 juli 2018, doch dient een wincode uiterlijk 31 oktober 2018 bij HELLA Benelux BV bekend te
zijn gemaakt. Hierna vervalt de aanspraak op een prijs.
4. De gegevens die een deelnemer ter beschikking moet stellen (e-mailadres, naam, naam werkplaats en
adres werkplaats) worden alleen gebruikt voor het contact opnemen met de prijswinnaar. De
gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en zullen na beëindiging van de actieperiode
niet worden bewaard.
a. Informatie, wijziging, wissen, beperking van de verwerking, tegenspraak
U heeft op elk moment het recht op informatie over uw gegevens in schriftelijke of
elektronische vorm. Daarnaast heeft u op elk moment het recht om uw persoonlijke
gegevens te laten blokkeren of wissen, om de verwerking van de gegevens tegen te spreken
of om onjuiste gegevens te laten corrigeren. (NB: Indien er landspecifieke wettelijke
bewaartermijnen gelden, worden de gegevens vóór het wissen gedurende een landspecifieke
vastgelegde termijn geblokkeerd.)
b. Recht op indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
Indien de verwerking van uw gegevens in strijd is met het geldend recht, heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
c. Contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming
Als u suggesties of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u per email of brief contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming.
d. Functionaris voor de gegevensbescherming
nl.dataprivacy@hella.com
5. De deelnemer accepteert dat zijn naam en die van de werkplaats mogelijk wordt gebruikt voor
promotiedoeleinden.
6. Indien men een pluche pinguïn bij zijn bestelling aantreft, heeft deze een kaartje aangehecht met een
unieke wincode. Deze wincode is eenmalig inwisselbaar en geeft recht op een prijs.
7. HELLA Benelux BV heeft het recht een deelnemer die niet aan de voorwaarden voldoet of als het
vermoeden bestaat dat deze de uitslag heeft geprobeerd te manipuleren, deze van verdere deelname
uit te sluiten.
8. Medewerkers van HELLA Benelux BV of directe naasten zijn van deelname uitgesloten.
9. Er zijn in totaal 20 prijzen:
a. 10x een BBQ met vleespakket
b. 10x een tafelmodel koelkast met inhoud
10. Afbeeldingen van de prijzen kunnen afwijken. HELLA Benelux BV houdt zich het recht voor een andere,
vergelijkbare prijs aan te bieden. Prijzen kunnen niet worden omgeruild noch zijn deze voor geld
inwisselbaar.
11. HELLA Benelux BV houdt het recht, indien nodig, te allen tijde de deelnamevoorwaarden aan te
passen.
12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

HELLA Benelux BV
Mei 2018

