Algemene voorwaarden Winactie Formule 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Winactie Win VIP Tribune tickets voor GP Formule 1 in Zandvoort. Door deelname aan
de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.
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Deelname aan de Winactie: ‘' Win VIP Tribune tickets voor GP Formule 1 in Zandvoort “ kan tot en met 1 mei 2020.
Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of wettelijke voogden te hebben verkregen voor
deelname aan de winactie.
De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de
winactie. Gigaset kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en
een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
De winnaars krijgen per e-mail bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te
keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie
verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Gigaset Communicatie B.V. is gerechtigd een andere
winnaar te trekken.
De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Gigaset is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of
verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Gigaset of een ander daartoe aangestelde partij.
De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In
dat kader is Gigaset gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde
partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
De gewonnen prijs zal per e-ticket aan de winnaar worden verzonden.
Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Gigaset kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
Gigaset is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch
voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de
aanwijzing van de winnaar.
Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u een e-mail sturen naar
communicatie.nl.gc@gigaset.com

Gigaset verzamelt uw gegevens voor promotionele activiteiten. Na beoordeling van de klantgegevens wordt u in een beveiligd
bestand gezet waar de uiteindelijke winnaar door een computer wordt getrokken. Uw gegevens worden tot maximaal twee weken
na de actie bewaard en daarna automatisch volledig verwijderd van de server. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.
Met uw aanmelding voor de winactie geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens tot het einde van de
winactie. Gigaset behandelt deze gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de recente privacy
wetgeving) en gebruikt de gegevens uitsluitend gebruiken voor het registreren dan wel personaliseren van uw toegangstickets.

