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Voorwaarden voor deelname
De door SKS GERMANY georganiseerde wedstrijd voor T-shirt designs kent de volgende deelnamevoorwaarden
en voorschriften inzake gegevensbescherming. Door deel te nemen aan de wedstrijd ga je volledig akkoord met
deze aanvullingen.
1. Deelname
Deelname aan de wedstrijd vindt plaats via een e-mail aan presse@sks-germany.com. Deelname staat open
voor alle mensen die in de EU wonen.
2. Periode
De wedstrijd begint op 15.11.2021 en eindigt op 31.12.2021 om 23:59 uur.
3. Winnen
Het beste ontwerp wordt geselecteerd door een interne jury van SKS GERMANY. De winnaar ontvangt een SKS voucher
t.w.v. Euro 150. De andere vijf beste ontwerpen worden beloond met een SKS-fanpakket.
4. Wijze van bekendmaking
De winnaar van de wedstrijd wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de prijs. Als we binnen 10 dagen geen reactie op
deze melding ontvangen, vervalt de prijs en wordt een ander ontwerp gekozen. De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/haar
naam en T-shirt ontwerp vermeld worden op Facebook, Instagram en in de nieuwsbrief van SKS GERMANY.
5. Stopzetten of annuleren van de wedstrijd
We behouden ons het recht voor om de wedstrijd op elk moment zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen of te
annuleren. Er kunnen bijzondere redenen zijn, bijvoorbeeld van technische, organisatorische of juridische aard.
6. Gebruiksrecht
Het auteursrecht op het ontwerp blijft bij de deelnemer aan de prijsvraag. De deelnemer verzekert de firma SKS metaplast
Scheffer Klute GmbH (hierna: SKS) dat het designontwerp vrij is van rechten van derden. Verder verleent de deelnemer aan
het bedrijf SKS het onbeperkte recht in tijd, ruimte en inhoud om het concept voor reclamedoeleinden te gebruiken (gebruikerslicentie). Met het uitkeren van de prijs van SKS zijn alle aanspraken op vergoeding aan de deelnemer met betrekking tot
de gebruikslicentie verrekend.
7. Verwijdering van de gegevens
De gegevens van de deelnemers die niet hebben gewonnen, worden na 3 maanden verwijderd.
Gegevensbescherming en informatieverplichtingen
Aangezien tijdens deelname aan de wedstrijd persoonlijke gegevens worden verzameld, nemen wij alle vermelde gegevensbeschermingsvoorschriften in acht. Verdere processen waarbij gegevens van je worden verzameld, zijn onderworpen aan onze
algemene gegevensbeschermingsverklaring: https://www.sks-germany.com/datenschutz/
Verantwoordelijke instantie
SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze
prijsvraag: Zur Hubertusalle 4, 59846 Sundern, telefoon +49 (0) 2933 / 831-0, e-mail sales@sks-germany.com
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