Burger Brands Belgium – Quick Restaurant
OFFICIEEL REGLEMENT
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door de exploitant van het merk Quick, Burger Brands Belgium
NV, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 489, 1050 Brussel, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0460.954.490 (de "Organiserende
Vennootschap"). De wedstrijd loopt van 04/04/2022 tot en met 08/05/2022 middernacht. De actie
is beperkt tot het Belgische grondgebied en tot alle natuurlijke personen die in België verblijven.
De wedstrijd staat open voor alle groepen van maximum vijf meerderjarige natuurlijke personen
en/of minderjarigen die elk de uitdrukkelijke toestemming hebben van een van beide ouders of
hun wettelijke voogd (hierna “de Deelnemers” genoemd).
De personeelsleden van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep van de
Organiserende Vennootschap evenals hun familieleden in rechte lijn zijn uitdrukkelijk uitgesloten
van de wedstrijd. Deze uitsluiting geldt ook voor elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks
heeft meegewerkt aan de ontwikkeling, organisatie, realisatie en/of het beheer van de wedstrijd
evenals hun familieleden in rechte lijn. Indien nodig kan de Organiserende Vennootschap een
identiteitsbewijs opvragen.
Dit Reglement bepaalt de voorwaarden betreffende het deelname aan en het verloop van de
wedstrijd.
2. Deelnamemechanisme:
•

Vanaf 04/04/2022 maakt de Organiserende Vennootschap elke week tot aan het einde van
de wedstrijd via haar website www.quick.be en via andere sociale media een challenge
bekend alsook de prijs die met die challenge gewonnen kan worden.

•

De Deelnemers dienen uiterlijk de eerst daaropvolgende zondag om middernacht via de
sociale media een filmpje op te laden waarin ze de challenge uitvoeren. De Deelnemers
mogen binnen de termijn zoveel filmpjes opladen als ze willen.

•

De Organiserende Vennootschap kiest de daaropvolgende maandag uit alle filmpjes die
tijdig werden opgeladen, de winnaars van die week. De Organiserende Vennootschap
contacteert de winnaars van die week per e-mail om de leveringsdetails van de prijzen
overeen te komen.

3. Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van dit Reglement in, de Bijzondere
Gebruiksvoorwaarden van Quick beschikbaar op het adres add link en het Privacy- en
Cookiesbeleid beschikbaar op https://www.quick.be/nl/privacybeleid. Het Reglement kan op elk
ogenblik worden geraadpleegd tijdens de hele duur van de wedstrijd op de website www.quick.be.
Elk geval dat niet is voorzien in dit Reglement wordt definitief beslecht door de Organiserende
Vennootschap, wiens beslissingen niet kunnen worden aangevochten.
De Organiserende Vennootschap behoudt verder zich het recht voor om:
-

de wedstrijd in haar geheel of een bepaalde challenge volledig of gedeeltelijk te annuleren of
te wijzigen in geval van overmacht, in geval van een niet te voorziene gebeurtenis of indien de
omstandigheden dit vereisen,

-

een Deelnemer uit te sluiten in geval van vermoedelijke of bewezen fraude of indien het
Reglement niet wordt nageleefd.

en dit alles zonder dat de Deelnemers of eender welke andere persoon aanspraak kunnen maken
op een schadeloosstelling of een of andere schadevergoeding.
De Organiserende Vennootschap kan hoe dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor
technische problemen noch voor de daaruit voortvloeiende schade.
Onverminderd het voorgaande, en hoewel de Organiserende Vennootschap alles in het werk stelt
om exacte informatie over de wedstrijd te verstrekken, kan zij in geen geval aansprakelijk worden
gesteld voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, tenzij in geval van een
zware of opzettelijke fout van de Organiserende Vennootschap.
In de ruimste zin van de toepasselijke wetgeving kan de Organiserende Vennootschap in geen
geval aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een verzuim of schending van dit
Reglement of die op welke wijze dan ook voortvloeit uit de organisatie en het beheer van de
wedstrijd. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande en
niettegenstaande andersluidende bepalingen in dit artikel of elders in dit Reglement zal de totale
cumulatieve aansprakelijkheid van de Organiserende Vennootschap – zowel contractueel als
extracontractueel of anders –, waaronder alle directe schade en alle aansprakelijkheden, kosten
en uitgaven die eventueel krachtens dit Reglement door de Organiserende Vennootschap worden
gedragen, in geen geval meer dan € 1 (één euro) bedragen.
4. De Deelnemers bevestigen dat ze alle nodige toestemmingen hebben bekomen voor het maken
en het opladen van het filmpje, in het bijzonder van alle personen die verschijnen in het filmpje.
Door het opladen van het filmpje geven ze de Organiserende Vennootschap het recht om het
filmpje op welke wijze dan ook te gebruiken (onder meer door reproductie en uitzending op
sociale media of via eender welk ander kanaal) om het merk “Quick” en haar producten te
promoten. Deze toestemming geldt voor de hele wereld en voor de gehele duur van alle
betrokken rechten.
De Deelnemers verbinden zich ertoe geen filmpjes op te laden die strijdig zijn met de openbare
orde en goede zeden, o.m. omwille van racisme of seksisme, of die op een of andere manier
inbreuk plegen op de rechten van derden, o.m. het recht op afbeelding, merkenrechten of
auteursrechten van derden.
De Deelnemers vrijwaren de Organiserende Vennootschap voor elke vordering van derden die
betrekking heeft op hun filmpje.
5. De verzameling en de verwerking van de gegevens van de Deelnemers gebeurt met het oog op
de organisatie en het beheer van deze wedstrijd. Deelnemers erkennen en machtigen, indien
nodig, de Organiserende Vennootschap om hun persoonsgegevens te gebruiken voor de
voormelde doeleinden. Het gaat om de volgende gegevenscategorieën, voor alle Deelnemers:
naam en voornaam, e-mailadres, leeftijd. Voor de winnende Deelnemers verwerkt de
Organiserende Vennootschap ook de gegevens met betrekking tot adres, datum en plaats van
levering van de prijzen.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de bovengenoemde doeleinden.
In elke stap van de registratie wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetten en
normen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van
persoonsgegevens, en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
("GDPR" in het Engels). Voor zover de deelname aan de wedstrijd gebeurt via de website van
Quick, zijn de speciale gebruiksvoorwaarden van Quick beschikbaar op (link algemene
voorwaarden) en het Privacy- en Cookiesbeleid https://www.quick.be/nl/privacybeleid van
toepassing. De Deelnemers worden daarom uitgenodigd om deze documenten aandachtig te
lezen.

In overeenstemming met de GDPR-wetgeving hebben de Deelnemers het recht om de hen
betreffende persoonsgegevens te bekijken, zoals ze door de Organiserende Vennootschap zijn
verzameld en verwerkt, en om te vragen deze te corrigeren of (eventueel) te schrappen indien ze
onjuist of onnodig zouden zijn. Deelnemers kunnen zich op ieder moment gratis en zonder een
rechtvaardiging te verstrekken, verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor
marketingdoeleinden. Om hun rechten te doen gelden, volstaat het dat de Deelnemers de
instructies volgen die vermeld zijn in de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden van de applicatie
MyQuick en/of een schriftelijk verzoek sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke, namelijk de
Organiserende Vennootschap, via e-mail naar privacy@quick.be, met een kopie van de voorzijde
van hun identiteitskaart of een ander identificatiedocument, alsook elk ander document waarmee
zij kunnen aantonen dat zij de persoon zijn op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
Indien Deelnemers van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens een schending
inhoudt van de GDPR-wetgeving, dan hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie waar zij hun
gebruikelijke verblijfplaats dan wel hun werkplaats hebben of waar de schending heeft
plaatsgevonden.
De
toezichthoudende
autoriteit
voor
België
is
de
Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
6. Dit Reglement wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van
internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen, verbinden alle partijen zich ertoe om
allereerst een minnelijke regeling na te streven. Indien geen minnelijke regeling kan worden
gevonden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

O

O

O

