Wedstrijdreglement fotozoektocht 2019
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum

1. De wedstrijd gaat in op 6 april 2019 en eindigt op 16 oktober 2019.
2. De wedstrijd is gratis, iedereen mag deelnemen, uitgezonderd personeelsleden
van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
3. Er mag slechts één antwoordformulier per deelnemer ingestuurd worden.
4. Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum is onder geen beding verantwoordelijk
voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële, lichamelijke en/of morele
schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd.
5. Het antwoordformulier, voorzien van naam, voornaam, adres, telefoonnummer en
emailadres, dient voor 17 oktober 2018 in het bezit te zijn van de organisator.
6. Gemeente Koksijde, en dus ook haar dienst NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum,
draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de
bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens) en van de GDPR wetgeving (general data protection
regulation). Uw gegevens worden tijdelijk bewaard, met het oog op het goede
verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers op de hoogte te houden.
7. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De
organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of
andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting
dan ook.
8. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht
om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
9. Er wordt tweewekelijks op woensdag een winnaar geloot.
10. De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd
om de winnaars te bepalen op een correcte manier.
11. Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum publiceert de correcte antwoorden na
afloop van de fotozoektocht op de website.

