
 

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘Win een AVG Privacy Compliance Scan'  

Artikel 1. Organisator 

Deze actie wordt georganiseerd door Privacy Clear B.V. gevestigd te Mauritslaan 49 - 6129 EL 

Urmond, KvK 84675306  en e-mail info@privacyclear.nl.  

 

Artikel 2. Actie 

De wedstrijd vindt plaats via de website van Privacy Clear: https://privacyclear.nl/avg-compliance-

scan-winactie/ 

 

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de wedstrijd door via bovenstaande link hun case in te 

dienen. Uiterlijk 28 februari 2022 zal Privacy Clear B.V. alle antwoorden overlopen en de winnaar 

vaststellen. De winnaar, net als alle deelnemers, worden persoonlijk geïnformeerd via e-mail over 

het resultaat.  Er wordt slechts 1 winnaar aangeduid. 

 

Artikel 3. Deelnemers 

De actie is toegankelijk voor alle personen die een onderneming hebben, of in opdracht van hun 

onderneming handelen. De deelnemers moeten op zijn minst 18 jaar zijn. 

 

Artikel 4. Deelname 

Iedere persoon en bedrijf kan slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames zal Privacy 

Clear B.V. enkel rekening houden met de eerste deelname. 

 

Artikel 5. Online 

De actie wordt aangekondigd via LinkedIn en op www.privacyclear.nl. Het wedstrijdreglement 

wordt gepubliceerd op www.privacyclear.nl.  

Artikel 6. Beloning 

De winnaar krijgt via zijn/haar opgegeven e-mailadres een melding, waarbij hem/haar alsnog de 

modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen 

worden medegedeeld. 

 

Artikel 7. Duur 

De actie is geldig van 17 januari 2022 t/m 6 februari 2022. De winnaar zal bekend gemaakt worden 

uiterlijk drie weken na de sluitingsdatum van de wedstrijd. 

 

 



 
Artikel 8. Aanvaarding reglement 

Door het indienen van een case gaat de deelnemer akkoord met onderhavig reglement en ziet de 

deelnemer vervolgens af van welke vordering ook ten aanzien van Privacy Clear B.V. alsook omtrent 

de bepalingen van onderhavige reglement. 

 

Artikel 9. Wijziging, opschorting, beëindiging 

Privacy Clear B.V. behoudt zich het recht om de actie te allen tijde aan te passen, op te schorten of 

te beëindigen. Privacy Clear B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

Artikel 10. Misbruik 

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Privacy Clear B.V.  uitdrukkelijk het recht om de 

betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere actie en van uit te sluiten. 

 

Artikel 11. Rechten 

Door de deelname geeft de deelnemer automatisch zijn/haar toestemming aan Privacy Clear B.V. 

tot publicatie van zijn/haar naam op de LinkedIn en op de website van Privacy Clear B.V. indien 

hij/zij de winnaar blijkt te zijn, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Niettemin kan de 

deelnemer zich steeds beroepen op de wet m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

zoals hieronder vermeld. 

 

Artikel 12. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die Privacy Clear B.V. verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Privacy Clear B.V. zal de persoonsgegevens 

enkel verwerken in het kader van deze actie. 

 

Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering, of indien u andere vragen heeft 

in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dient u zich te wenden tot: Privacy Clear 

B.V; Mauritslaan 49 - 6129 EL Urmond, die verantwoordelijk is voor de verwerking. 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

Privacy Clear B.V. is op geen enkele wijze niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van 

deze actie (voorbeeld misbruik door derden). Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier 

gesponsord, goedgekeurd, geassocieerd of beheerd door LinkedIn, en houdt bijgevolg ook in 

hoofde van iedere deelnemer een complete ontheffing van aansprakelijkheid in ten aanzien van 

bovenvermelde media. 

 

 



 
Artikel 14. Toepasselijk recht en rechtbank 

Dit reglement valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving. Bij een geschil zal de 

rechtbank Limburg  bevoegd zijn. 


