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Wedstrijdreglement – Aoste Petit Snack   
 
 
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: Aoste, Grote Baan 200, 9920 Lievegem 
 
2. Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige (+18) deelnemen die zijn woonplaats in België 
heeft, behalve de personeelsleden van Aoste België en hun familieleden die op hetzelfde adres 
wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke 
aanvaarding van dit reglement. 
 
3. Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. 
 
4. De wedstrijd loopt van 05.09.2022 tot en met 02.10.2022. 
 
5. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Er is slechts één prijs per adres of gezin 
voorzien. 
 
6. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je op de landingspagina www.aoste.be/petitsnack 
je gegevens correct invullen en een video uploaden waar je aantoont hoe hard je geniet van de 
Aoste Petit snack door gedurende 7 sec ‘mmmmm’ te zeggen. 
 
7. Prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk. 
 
8. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij niet binnen de 2 weken reageert op de e-
mail om zo zijn/haar gegevens te bevestigen. 
 
9. Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar stilzwijgend toestemming tot de publicatie 
van zijn/haar naam en identificatie als winnaar op de Aoste Facebook pagina. 
 
10. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk 
noch per telefoon overlegd. Druk –of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond 
voor welke verplichting van de organisator ook. 
 
11. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, 
fictieve email adressen,…) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten 
van deze en andere wedstrijden. 
 
12. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te 
stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. 
 
13. Alle reacties zullen op anonieme basis worden bekeken door een jury van 2 medewerkers van 
Aoste. 
 
14. De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht vanaf 10/10/2022, en vernemen dan de 
praktische afspraken. 
 
15. We verwijderen alle berichten en foto’s die ongepast, ongewenst of beledigend zijn. 
Scheldproza, beledigende, racistische, discriminerende en/of seksistische berichten en zaken die 
in strijd zijn met het goed fatsoen zullen worden verwijderd. 
 
16. Deelnemers verklaren voor hun deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs –
en intellectuele eigendomsrechten van eventuele ingezonden foto’s bezitten die zij bij aanvaarding 
van dit wedstrijdreglement integraal overdragen aan Aoste, dat de foto’s vrij zijn van rechten van 
derden en dat, indien er personen op de foto voorkomen, er geen rechten geschonden worden. 
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Ook bewerkte foto’s mogen geen beelden of delen van beelden bevatten uit online of offline 
media, zoals websites, magazines en/of boeken. Deelnemers vrijwaren Aoste van iedere 
aanspraak door derden. Deelnemers verklaren zich akkoord dat Aoste alle ingezonden werken 
mag gebruiken in publicaties van Aoste, bijvoorbeeld op de website, in marketingmateriaal e.a. 
 
17. De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. 
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In overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingswetgeving informeren wij u over de 
volgende aspecten van privacy en gegevensbescherming. 
 
Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 
 
De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap Imperial Meat Products VOF , met 
ondernemingsnummer  0453627923  BTW BE  0453627923 (RPR: [plaats]) en met 
adres Grote baan 200, 9920 Lievegem. Hierna te noemen: DE VENNOOTSCHAP. 
DE VENNOOTSCHAP heeft formeel een Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection 
Officer) aangewezen. U kunt de Functionaris voor Gegevensbescherming bereiken via: 
dpo.external@campofriofg.com 
 
Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, dient er onderscheid te worden gemaakt tussen: 
 

a) Bronnen waar de persoonsgegevens vandaan komen. 
 

• Door u als deelnemer aan ons verstrekt, in de rechtsbetrekking die u met DE 
VENNOOTSCHAP bent aangegaan toen u zich aanmeldde voor deze actie. 

• Voortvloeiende uit het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de rechtsbetrekking 
die u bent aangegaan. 
 

b) Soorten persoonsgegevens. 
 

• Gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. 
• Gegevens over persoonlijke kenmerken. 
• Gegevens over sociale omstandigheden. 
• Economische en financiële gegevens, enkel ingeval de verwerking daarvan strikt 

noodzakelijk is, om de levering aan en het genot van de prijs voor de winnaar van de 
onderhavige actie mogelijk te maken. 

 
Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? 
 
DE VENNOOTSCHAP verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder omschreven doeleinden: 
 

• Het beheer van de actie (commerciële actie, wedstrijd, loterij, enz.) en/of uw deelname 
daaraan, alsmede voor informatieverstrekking om te waarborgen dat uw deelname aan de 
actie voldoet aan de bepalingen van haar wettelijke Rechtsgrond. 
 

• Het controleren dat er geen sprake is van handelingen of deelname die fraude inhouden of 
die in strijd zijn met de Rechtsgrond van de actie. 

 
• Het beheer van de levering en/of het faciliteren van de toegang tot en het genot van de aan 

de winnaars uitgereikte prijs. 
 

• De levering van advertentie- of promotiemateriaal of materiaal dat u in verband met DE 
VENNOOTSCHAP mogelijk interessant vindt, dat via de post of via digitale middelen aan u 
kan worden geleverd (postdiensten, tekstberichten, SMS'jes of enige andere elektronische 
communicatiemiddelen). Die commerciële communicatie kan worden gemaakt op basis van 
analyses en uitwerkingen van uw profiel, die uitsluitend met interne gegevens worden 
opgesteld. Het bovenstaande gebeurt op voorwaarde dat u uw toestemming hebt verleend 
door het daartoe strekkende vakje aan te vinken. [INTERNE OPMERKING: Indien we van 
plan zijn digitale commerciële communicatie naar de consument te sturen, dienen we een 
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vakje of aanvinkvakje toe te voegen om toestemming van de consument te verkrijgen om 
deze commerciële communicatie te ontvangen, in de volgende bewoordingen: “Ja, ik ga 
akkoord met het ontvangen van informatieve en commerciële communicatie van […] (vul de 
bedrijfsnaam van de relevante vennootschap in), ook wanneer dit gebeurt op basis van de 
analyse van mijn profiel.” Het aanvinkvakje dient zodanig te worden geïmplementeerd dat 
kan worden bewezen wie toestemming heeft verleend en op welk moment (datum en 
tijdstip), door bewijs daarvan op te slaan).] 

 
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor 
commerciële of promotionele doeleinden, middels de door ons beschikbaar gestelde 
communicatiekanalen, zoals toegelicht onder het kopje Wat zijn uw rechten met betrekking 
tot uw persoonsgegevens? 
 

• Daarnaast worden de persoonsgegevens van uitsluitend de winnaars van deze actie - en 
met name hun namen en beeltenissen - verwerkt om het feit dat zij de actie hebben 
gewonnen te verkondigen en bekend te maken, en zij worden voor dat doeleinde tevens 
verspreid via de bedrijfscommunicatiekanalen (intern of extern) die door DE 
VENNOOTSCHAP worden beheerd. De verspreiding kan plaatsvinden via onze analoge of 
digitale kanalen, teneinde reclame te maken voor DE VENNOOTSCHAP. 
 
Door deze Rechtsgrond te aanvaarden, verleent de deelnemer toestemming voor de 
hiervoor omschreven gegevensverwerking ingeval hij/zij deze actie wint, en verleent hij/zij 
toestemming aan DE VENNOOTSCHAP om zijn/haar beeltenis kosteloos, niet-exclusief en 
wereldwijd (zonder geografische beperkingen) te gebruiken, voor de maximale periode die 
de geldende wetgeving toestaat. Dergelijk gebruik van de beeltenis dient te allen tijde in 
overeenstemming met toepasselijke regelgeving te gebeuren. 
 
Ten slotte informeert DE VENNOOTSCHAP u hierbij dat de verwerking van uw 
persoonsgegevens met het oog op verspreiding en bedrijfscommunicatie de doorgifte kan 
behelzen van die gegevens aan derden die toegang hebben tot de media- en 
communicatiekanalen waar voornoemde publicaties worden gedaan. Wanneer dergelijke 
publicaties via openbaar toegankelijke middelen zonder geografische beperkingen (zoals 
het Internet) worden gedaan, zal de verwerking van gegevens derden die zich buiten de 
Europese Economische Ruimte bovendien de mogelijkheid geven de gepubliceerde 
persoonsgegevens in te zien. 

 
Welke rechtsgronden heeft DE VENNOOTSCHAP voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens? 

 
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de overeenkomst die tot stand 
komt door uw deelname aan deze promotie, zoals beheerst door de toepasselijke (en door u 
aanvaarde) actievoorwaarden. Door uzelf in te schrijven als deelnemer aan de actie, aanvaardt u de 
verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die het mogelijk maken uw deelname 
aan de actie te beheren, waaronder begrepen de verwerking van persoonsgegevens van de 
winnaars van de actie met het oog op verspreiding en bedrijfscommunicatie van DE 
VENNOOTSCHAP. 
 
. 
 
Daarnaast hebben wij uw toestemming nodig als wij uw gegevens willen verwerken met het oog 
op de levering van reclame- of promotiemateriaal en materiaal dat u in verband met DE 
VENNOOTSCHAP mogelijk interessant vindt, of bij uw hobby's of voorkeuren past, in 
overeenstemming met de analyse en uitwerking van uw profiel en de segmentatie die DE 
VENNOOTSCHAP kan uitvoeren. U kunt uw toestemming verlenen door het daartoe strekkende 
vakje aan te vinken. 
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Ten slotte melden wij dat DE VENNOOTSCHAP uw gegevens tevens zal verwerken ter voldoening 
aan de wettelijke verplichtingen van DE VENNOOTSCHAP in haar hoedanigheid van organisator 
van de actie. 
 
Welke persoonsgegevens dient u aan ons te verstrekken? 
 
Indien deelname aan deze actie betekent dat u een bepaald formulier dient in te vullen om uw 
persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zal het noodzakelijk zijn minstens de verplichte velden 
in te vullen om uw deelname aan de actie mogelijk te maken. Wanneer u de vereiste gegevens niet 
verstrekt, kunnen wij uw deelname aan de actie niet verwerken. 
 
Welke garanties moet u ons geven met betrekking tot uw persoonsgegevens? 
 
Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, dient u te garanderen dat de verstrekte 
gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. U kunt verantwoordelijk worden 
gehouden voor eventuele schade die ontstaat door niet-nakoming van deze verplichting. 
 
Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt dient u bovendien te garanderen dat u 16 jaar 
of ouder bent en daarmee de volle verantwoordelijkheid voor die verklaring draagt. 
 
Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door? 

 
De persoonsgegevens die DE VENNOOTSCHAP verwerkt om de hiervoor beschreven doeleinden 
te verwezenlijken kunnen aan de volgende ontvangers worden doorgegeven, overeenkomstig de 
rechtsgrond van de doorgifte: 
 

• Overheidsinstanties en -organen. 
• Gerechtsdeurwaarders. 

. 
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
 
DE VENNOOTSCHAP bewaart uw persoonsgegevens gedurende de ontwikkeling van de tussen 
DE VENNOOTSCHAP en de deelnemer vastgestelde rechtsbetrekking en uw persoonsgegevens 
worden vervolgens - mits u uw recht op wissing niet heeft uitgeoefend - bewaard met inachtneming 
van de in elk afzonderlijk geval van toepassing zijnde wettelijke termijnen, met inachtneming van de 
soort gegevens en het doeleinde van de verwerking. 
  
Via onze Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer) kunt u nadere 
informatie opvragen over de door DE VENNOOTSCHAP aangehouden bewaartermijnen voor 
gegevens. E-mail: dpo.external@campofriofg.com 
 
Welke beveiligingsmaatregelen passen wij toe om uw persoonsgegevens te beschermen? 
 
In overeenstemming met onze zorg om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw 
persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij de vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming 
van persoonsgegevens geïmplementeerd en hebben we technische maatregelen genomen om 
verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde inzage en diefstal van de door onze gebruikers en 
consumenten verstrekte persoonsgegevens te vermijden. 
 
Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens? 
 
DE VENNOOTSCHAP informeert u dat u recht hebt op inzage van uw persoonsgegevens en 
bevestiging van de wijze waarop die gegevens worden verwerkt. U hebt ook het recht om rectificatie 
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van onjuiste persoonsgegevens te vragen of, indien van toepassing, wissing van die 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 
DE VENNOOTSCHAP ze heeft verzameld. 
  
In sommige gevallen kunt u om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken, in welk 
geval DE VENNOOTSCHAP die gegevens enkel bewaart voor de uitoefening of onderbouwing van 
mogelijke vorderingen. 
 
In sommige gevallen kunt u tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
voor het doeleinde dat door DE VENNOOTSCHAP is gecommuniceerd. In dat geval zal DE 
VENNOOTSCHAP de verwerking van persoonsgegevens staken, tenzij zij gerechtvaardigde 
redenen heeft of de verwerking ter uitoefening of onderbouwing van mogelijke vorderingen dient. 
 
Ten slotte hebt u recht op overdraagbaarheid en het recht om bepaalde gegevens die voortkomen 
uit de relatie met DE VENNOOTSCHAP voor uzelf of voor een andere dienstverlener te verkrijgen. 
 
Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw 
gegevens voor commerciële of promotionele doeleinden. 
 
U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door: 
 

• te schrijven naar de Marketingafdeling van Imperial Meat Products VOF, Grote Baan 200, 
9920 Lievegem.  

• te schrijven naar dpo.external@campofriofg.com 
 
In beide gevallen kunt u “Data Protection” als referentie vermelden. 
 
Deze personen dienen hun identiteit op redelijke wijze te bewijzen. Zo nodig en indien 
gerechtvaardigd door de omstandigheden, kunnen wij eisen dat zij een kopie van beide zijden van 
hun identiteitsbewijs opsturen.  
 
DE VENNOOTSCHAP zal de gevraagde informatie binnen een maand na ontvangst van het verzoek 
aan u verstrekken. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken 
kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. 
 
Ingeval u toestemming hebt verleend voor een bepaald doeleinde, kunt u uw toestemming te allen 
tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de wettelijkheid van de verwerking op basis van 
de toestemming voordat die werd ingetrokken. 
  
U kunt steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. In eerste instantie kunt 
u echter een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming, die deze klacht binnen 
maximaal twee maanden zal afhandelen. 
  


