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Wedstrijd “eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX” 2019  

Artikel 1: Principe 

Regelmatig organiseert de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (verder: de GOB) 
via zijn website wedstrijden. Elke deelnemer aanvaardt de volgende voorwaarden. 

Artikel 2: Gegevens van de organisator 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
City Center 
Kruidtuinlaan 20 
1035 Brussel 
dircom@gob.brussels  

Artikel 3: Hoe deelnemen?  

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en gebeurt enkel online, via de website 
overheidsdienst.brussels. De wedstrijden vangen aan zodra ze op deze website 
worden geplaatst en eindigen op de datum die voor elke wedstrijd afzonderlijk wordt 
bepaald. 

Artikel 4: Wie kan deelnemen? 

Elke persoon met officiële woonplaats in België kan aan de wedstrijd deelnemen. 
Elke deelnemer kan één enkele keer deelnemen, met één enkel e-mailadres. Als de 
deelnemer de wedstrijd wint, geeft hij de GOB in het belang van de wedstrijden en 
om bedrog te voorkomen het recht de juistheid van de meegedeelde gegevens na te 
gaan (naam, voornaam, taalrol en e-mailadres). Van de winnaars van wie wordt 
vastgesteld dat bezorgde gegevens onjuist zijn, wordt de deelname meteen ongeldig. 

Personeelsleden van de GOB en hun verwanten tot in de eerste graad kunnen 
geen prijzen winnen.  

Artikel 5: Verloop van de wedstrijden 

De wedstrijd start op 13 augustus 2019 en wordt afgesloten op 27 augustus 2019 om 
17.00 uur. 

De deelnemer moet zijn naam, voornaam en e-mailadres opgeven. Aan de 
wedstrijden kan worden deelgenomen in het Nederlands of in het Frans. De 
deelnemer kiest zelf de taal. 

mailto:dircom@sprb.brussels
mailto:dircom@sprb.brussels
https://overheidsdienst.brussels/
https://overheidsdienst.brussels/
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Vervolgens worden hem een aantal open vragen of meerkeuzevragen gesteld. Deze 
vragen hebben betrekking op thema's in verband met de GOB en/of 
wedstrijdonderwerpen. Er wordt ook in een schiftingsvraag voorzien over eender 
welk onderwerp, om onder gelijk geëindigden een eindwinnaar te kunnen aanwijzen. 

Om een prijs in de wacht te slepen moet de deelnemer: 

1. alle vragen juist beantwoorden; 
2. de schiftingsvraag beantwoorden;  

3. zijn deelname bevestigen door op de knop 'verzenden' te klikken.  

Enkel de deelnemers die de vragen, zoals vastgelegd in punt 1, juist beantwoorden 
komen in aanmerking voor de eindrangschikking. Deze rangschikking zal worden 
bepaald op basis van het antwoord op de schiftingsvraag. De deelnemer van wie het 
antwoord op de schiftingsvraag juist is of het dichtst bij de juiste oplossing ligt, wordt 
als eerste gerangschikt, enzovoort. Bij gelijke uitslag wordt/worden de eindwinnaar(s) 
gekozen via loting. 

Artikel 6: Prijsuitreiking  

De winnaars zullen per e-mail ingelicht worden over hoe ze hun prijs in ontvangst 
kunnen nemen. De GOB behoudt zich het recht voor de prijs toe te kennen aan de 
volgende persoon in de rangschikking als de winnaar zich niet houdt aan de 
regeling voor de prijsoverhandiging. 

De prijzen kunnen niet worden omgeruild in geld of tegen enig andere voordeel in 
natura. 

Artikel 7: Privéleven 

Met het oog op een vlotte wedstrijdorganisatie worden de naam, voornaam en e-
mailadres van de deelnemer gevraagd.  

De GOB bewaart het aantal deelnemers van elke wedstrijd in zijn database, om er 
statistieken uit te trekken zodat de wedstrijden kunnen worden geëvalueerd. 

De GOB behandelt de persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen 
van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ('algemene verordening 
gegevensbescherming').  

Zie het vertrouwelijkheidsbeleid hieronder voor meer informatie. 
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Artikel 8: Algemene bepalingen 

De GOB is niet verantwoordelijk voor: 

- technische of andere problemen die zich buiten zijn wil om tijdens een 
wedstrijd kunnen voordoen of die worden veroorzaakt door factoren waar hij 
geen vat op heeft; 

- de stopzetting van de wedstrijd wegens overmacht, noch voor het feit dat de 
regels ervan moeten worden gewijzigd, ongeacht de reden van de wijziging in 
kwestie. 

Bij misbruik, bedrog of fraude behoudt de GOB zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten. 

Door aan de wedstrijd mee te doen, aanvaardt de deelnemer dit reglement volledig 
en verbindt hij zich ertoe alle beslissingen van de GOB onvoorwaardelijk te 
aanvaarden. Tegen deze beslissingen is geen beroep mogelijk.  

Wij behandelen de gegevens overeenkomstig de algemene verordening 
gegevensbescherming. 

- Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens: 
directie Communicatie bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 

- Onderaannemers: TIPIK – CIBG  

De GOB voert een vertrouwelijkheidsbeleid. Wij bewaren je persoonsgegevens 
zolang als nodig voor de organisatie, het verloop en de afronding (de opvolging van 
de winnaars) van de wedstrijd.   

Om bij controle de nodige bewijsstukken voor te leggen, stemmen de winnaars 
ermee in dat de GOB gedurende drie jaar vanaf de startdatum van de wedstrijd 
hun gegevens bewaart. 

Overeenkomstig artikel 6 worden de gegevens van de deelnemers twee maanden 
na de deadline voor deelname als vermeld in het deelnameformulier verwijderd voor 
het eventuele geval waarin de prijs zou moeten worden toegekend aan de 
eerstvolgende persoon in de rangschikking. 

Je rechten 

Tijdens de bewaartermijn als bedoeld in artikel 8 heb je op elk ogenblik recht van 
toegang tot je gegevens, en mag je altijd vragen ze te wijzigen, te verbeteren en te 
verwijderen. Daartoe kan je een e-mail sturen naar dircom@gob.brussels. 

 

https://www.tipik.eu/
https://www.tipik.eu/
https://cirb.brussels/fr
https://cirb.brussels/fr
https://overheidsdienst.brussels/privacybeleid/
https://overheidsdienst.brussels/privacybeleid/
mailto:dircom@gob.brussels
mailto:dircom@gob.brussels

