VOORWAARDEN HTC PHOTO CHALLENGE
JOUW PRIVACY IS BIJ ONS IN VEILIGE HANDEN
Dit zijn de voorwaarden van HTC parking & security bv, hierna te noemen HTC, die betrekking hebben op de HTC
Photo Challenge. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit
de privacywetgeving. Dit kun je nalezen in de privacyverklaring.
Persoons- en adresgegevens worden gebruikt om de HTC Photo Challenge juist te kunnen afhandelen. De gegevens
worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door HTC worden ingeschakeld om de
gewonnen prijs naar de winnaar toe te sturen.

DEELNEMERS AAN DE HTC PHOTO CHALLENGE GAAN AKKOORD MET DE VOLGENDE
VOORWAARDEN.:

De HTC Photo Challenge loopt tot en met 1 september 2018. Inzendingen die na deze datum binnenkomen, zijn
uitgesloten van deelname.
Deelnemers geven HTC toestemming om gebruik te maken van de foto, zonder opgave van redenen.
Door deelname aan de HTC Photo Challenge geef je HTC toestemming om gebruik te maken van jouw e-mail adres
om je op de hoogte te houden van de actie.
Na de actie mag HTC jouw e-mail adres gebruiken om je uit te nodigen voor onze nieuwsbrief. Mocht je daar geen
prijs meer opstellen, dan kun je bij ontvangst van elke nieuwsbrief je eenvoudig weer afmelden via de ‘afmeldknop’ in
de betreffende email nieuwsbrief.
Na de actie mag HTC jouw e-mail adres gebruiken om je uit te nodigen en op de hoogte te houden van onze
activiteiten, denk hierbij aan beursdeelname, bijeenkomsten etc.
De uitslag van HTC Photo Challenge maken we na de einddatum van de winactie zo snel mogelijk bekend: de winnaar
ontvangt persoonlijk bericht via email. De uitslag kunnen wij ook delen via onze website, social media kanalen en
(interne) nieuwsbrieven.
HTC doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de winnaar de prijs naar tevredenheid en op tijd zal ontvangen,
maar kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor leveringsproblemen.
HTC behoudt zich het recht voor om een actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de
gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
HTC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan de HTC
Photo Challenge.
HTC is niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige
gegevens door een deelnemer.
Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
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