Wedstrijdreglement: Win een Fun kersttrui voor jou én een warm
persoon
Artikel 1
FUN BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 244, verder in dit
document vermeld als “Fun” of “De organisator”, organiseert een wedstrijd onder de naam “Win een Fun kersttrui voor
jou én een warm persoon”
Artikel 2
De wedstrijd start op 10 december 2019 en eindigt op 19 december 2019 om 23 u 59. Deze actie staat open voor alle
personen met verblijfplaats in België met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van Fun en van alle
leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau
voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn
uitgesloten.
Artikel 3
Er kan deelgenomen worden aan de actie op de website via https://www.fun.be/wedstrijd/fun-kersttrui
Artikel 4
De wedstrijd verloopt als volgt:
1.
2.
3.
4.

Like de Fun Belgium Facebookpagina.
Like onze truien foto op Facebook.
Reageer op de foto met wie én waarom je graag zou winnen
De reactie met de meeste likes wint. Bij een ex aequo wordt de chronologie van de reacties in acht genomen.
De eerste reacties worden hierbij uitgekozen.

Elke inzending die in strijd is met de vooropgestelde regels, zal als ongeldig beschouwd worden. Deze komen bijgevolg
niet in aanmerking voor deelname.
Elke onvolledige boodschap, die foute of onleesbare aanwijzingen bevat, kan leiden tot de eliminatie van de deelname.
Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudoniemen
of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van deelname bij
meerdere winkelpunten of verschillende adressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel),
worden al zijn deelnames geweigerd en beschouwd als ongeldig.
Artikel 5
Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen
geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator.
Artikel 6
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de wedstrijd
deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, zij het door op de
ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden
uitgesloten. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt,
onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn
kansen om te winnen te verhogen.
Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudoniemen
of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van verschillende emailadressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel om zich meermaals te registreren),
worden al zijn deelnames geweigerd en beschouwd als ongeldig.
Fun behoudt zich het recht om deze gegevens te controleren op basis van de identiteitskaart.

Artikel 7
Fun maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden
worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is
ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijzen die om eender welke reden niet worden
uitgekeerd, blijven eigendom van Fun.
De prijzen, toegekend aan de winnaars, kunnen op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kunnen deze
prijzen, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook.
De prijzen zijn niet overdraagbaar. Fun behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met
gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is persoonlijk,
ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
De prijzenpot* bestaat uit:
1 winnaar die 2 kersttruien naar keuze wint.
De winnaars worden na afloop van de wedstrijd via mail ten laatste op 19 januari 2020 verwittigd, en worden op de
hoogte gebracht van de manier waarop ze hun prijs zullen ontvangen. De organisator draagt geen enkele
verantwoordelijkheid ten gevolge van de onvolledige, onjuiste of achterhaalde adressen en/of persoonsgegevens van de
winnaars. De niet-winnaars worden niet verwittigd.
Artikel 8 (indien van toepassing)
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte
technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Deelname aan
de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de
technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan
elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele
omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
Fun kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
Transmissies via het internet
Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook
Fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een
onderbreking, om het even welke dysfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om
welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een
verbinding met de website www.fun.be en www.facebook.com/funbelgium.
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn
informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website
www.fun.be en www.facebook.com/funbelgium en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige
verantwoordelijkheid van de deelnemers.
Artikel 9
De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan zijn
verloop en/of aan het reglement indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. De
organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de wedstrijd zou moeten
onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de
organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk
Artikel 10
Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
bescherming van de persoonsgegevens stelt Fun de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke
gegevens in een bestand, dat uitsluitend wordt gebruikt voor interne doeleinden en de promotie en verkoop van zijn
producten. Fun kan deze gegevens enkel gebruiken indien de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij
deelname aan de wedstrijd. Deze gegevens zullen op verzoek van de betrokkene worden meegedeeld. De betrokkene
heeft steeds kosteloos recht op inzage, verbetering van en verzet tegen de verwerking van deze gegevens.
De consument kan ten allen tijden FUN BELGIUM verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te staken. De

consument kan daartoe een aanvraag indienen via de klantendienst van FUN BELGIUM (klantendienst@fun.be) of via
MyAccount.

Artikel 11
Het wedstrijdreglement staat ter beschikking op de https://www.fun.be/wedstrijd/fun-kersttrui
Artikel 12
Fun kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van deelnamegegevens.
Artikel 13
Door hun deelname aan deze wedstrijd, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien in dit reglement.
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, noch
telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen voorwerp uitmaken van betwisting. Huidig reglement is
onderwerpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel
bevoegd.
Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en foto’s op de verschillende
communicatieplatformen van Fun Belgium (Facebookpagina / Twitter / Instagram / websites / …) kunnen vermeld
worden.
Artikel 14
Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.
Privacy Statement
FUN BELGIUM hecht belang aan uw privacy en wenst dan ook gedegen inspanningen te leveren om uw privacy te
beschermen. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten
worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. We vinden de
bescherming van je privacy uiterst belangrijk. In deze statement wensen we de consument dan ook zoveel mogelijk te
informeren over waarom FUN BELGIUM informatie verzamelt alsook wat het doel daartoe is. Verder zal ook worden
aangegeven hoelang persoonsgegevens zullen bijgehouden worden. De nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2016/679 of GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR)) welke in werking
treedt op 25 mei 2018 bevat een aantal extra bepalingen om bij te dragen aan de bescherming van de
persoonsgegevens. Hieronder lichten wij kort toe hoe FUN BELGIUM zich conform wenst te maken aan de nieuwe
reglementering
A. Doelgroep GDPR
De aangepaste privacy statement is van toepassing voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke
(datacontroller) verwerken. Deze data kan gecapteerd worden na een bezoek aan één van onze filialen, onze webshop,
deelname aan een wedstrijd of andere marketing communicatiemiddelen.
B.Verwerking Persoonsgegevens
De bepalingen omtrent GDPR zijn van toepassing op alle gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren.
Het verwerken van dergelijke gegevens kan ruim geïnterpreteerd worden en omvat onder meer niet limitatief begrepen
het capteren, verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of
op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en/of vernietigen van
dergelijke persoonsgegevens.
De beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens is onderstaande entiteit:
Fun Belgium NV (hierna FUN BELGIUM)
Koning Albert I-laan 244 8200 BRUGGE (België)
info@fun.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0440 072 766

Als beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens zal FUN BELGIUM verantwoordelijk zijn voor de
gegevensverwerking.
C. Welke persoonsgegevens
Als datacontroller en -processor kunnen we beschikken over verschillende soorten persoonsgegevens:
Situtie

Aanvraag FunCard

Welke persoonsgegevens
Persoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft
waaronder niet-limitatief begrepen:












Naam
Voornaam
Adres
Email
GSM
Geboortedatum
Geslacht
Relatie tot kind
Geboortedatum Kind
Bedrijfsgegevens indien van toepassing

Persoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft
waaronder niet-limitatief begrepen:

Aanmaak MyAccount










Naam
Voornaam
Adres
Email
GSM
Geboortedatum
Geslacht
Bedrijfsgegevens indien van toepassing

Persoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft
waaronder niet-limitatief begrepen:

Plaatsen bestelling















Naam
Voornaam
Adres
Email
GSM
Geboortedatum
Leveradres
facturatieadres
Betaalgegevens
Geslacht
Relatie tot kind
Geboortedatum Kind
Bedrijfsgegevens indien van toepassing

Allerhande persoonsgegevens, zowel van klanten als
prospecten, waaronder niet-limitatief begrepen:
Marketingacties/Wedstrijden





Naam
Voornaam
Adres







Email
GSM
Geboortedatum
Relatie tot kind indien van toepassing
Geboortedatum kind indien van toepassing

D. Doel van het verzamelen Persoonsgegevens en rechtsgrond
De juridische basis om persoonsgegevens te verzamelen is divers. Dit kan voortvloeien uit een expliciete toestemming
die de consument ons verleend heeft en ten allen tijden kan intrekken (bijvoorbeeld bij aanvraag van een FUNklantenkaart), in het kader van een overeenkomst afgesloten om een verkoopovereenkomst tot stand te brengen of een
gerechtvaardigd commercieel belang.
Persoonsgegevens worden verzameld om onze klanten, de consument, beter van dienst te kunnen zijn:
Doel
Uitvoeren overeenkomst/bestelling geplaatst door de
klant

Rechtsgrond
In het kader van een verkoopovereenkomst

Legitiem belang
Informeren omtrent nieuwe producten en/of diensten

Gepersonaliseerde marketingacties, al dan niet
gepersonaliseerd

Legitiem belang

Wettelijke verplichting
Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen

Bij de verschillende deelfacetten wordt aan proportionele verwerking gedaan; i.e. we verwerken enkel de gegevens
noodzakelijk om bovenstaande targets te bereiken. Indien we uw gegevens wensen te gebruiken voor andere
doeleinden zal steeds toestemming gevraagd worden.
Op basis van de verzamelde persoonsgegevens worden geautomatiseerde marketingtools toegepast en dit voornamelijk
om op basis van het koopgedrag van de consument betere marketingacties te kunnen voorstellen (profiling van de
consument). Indien consumenten niet langer wensen dat hun data erin wordt meegenomen kunnen zij dit aangeven in
MyAccount, een instrument op de website www.fun.be waar de consument zijn of haar persoonlijke gegevens kan
raadplegen, aanpassen en eventuele voorkeuren wijzigen.
Naast de persoonsgegevens kan FUN BELGIUM eveneens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van
niet-persoonlijke aard, zoals het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u
naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te
optimaliseren voor de gebruikers.
E. Gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden
Om te bepalen of FUN BELGIUM uw persoonsgegevens mag gebruiken voor marketing doeleinden, waaronder niet
limitatief begrepen nieuwsbrieven, gepersonaliseerde kortingsbonnen, gepersonaliseerde aanbiedingen en dergelijke
meer, kan de consument op het webportaal MyAccount van FUN BELGIUM aangeven waar de persoonsgegevens
mogen gebruikt worden. In dit portaal kan de klant zijn voorkeuren aangegeven of en hoe FUN BELGIUM met de klant in
contact mag treden voor marketing doeleinden. Kiest de consument ervoor om een eerder gegeven toestemming om
marketinggegevens te ontvangen (‘opt-out’) in te trekken, kan FUN BELGIUM de consument niet meer informeren over
toekomstige acties.
F. Bescherming van Persoonsgegevens
Binnen FUN BELGIUM wordt veiligheid in het algemeen, en beveiliging van persoonsgegevens dan ook in het bijzonder,
hoog in het vaandel gedragen. Ter voorbereiding van de GDPR implementatie werden dan ook nog additionele
beveiligingen en procedures opgesteld om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Eén van deze

maatregelen in het opzetten van het webportaal MyAccount waar de consument zelf zijn persoonsgegevens kan
bekijken, aanpassen, alsook zijn of haar voorkeuren gaan aanpassen.
G. Doorgifte persoonsgegevens
De verzamelde persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor interne doeleinden. De persoonsgegevens
worden gebruikt door FUN BELGIUM in samenwerking met externe partners enkel en alleen voor marketingdoeleinden
van FUN BELGIUM of om de consument te informeren indien hij daartoe uitdrukkelijk heeft gevraagd en aldus
toestemming heeft gegeven.
Het gebruik in samenwerking met externe partners beperkt zich tot facebook en dit om de consument op de hoogte te
brengen van eventuele promotionele campagnes welke gevoerd worden door FUN BELGIUM.
Het gebruik van persoonsgegevens om de consument op de hoogte te brengen indien hij/zij expliciet daarom verzocht
heeft, beperkt zich tot RingRing en dit om de consument via SMS op de hoogte te brengen of zijn/haar bestelling
beschikbaar is .
Via het webportaal MyAccount kan de consument ook ten allen tijden zijn voorkeuren wijzigen.
H. Welke rechten heeft de consument conform de GDPR-wetgeving?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR biedt een aantal uitgebreidere rechten aan de consument
omtrent zijn of haar persoonsgegevens. Deze verschillende rechten vult FUN BELGIUM in met behulp van MyAccount of
via tussenkomst van de klantendienst (klantendienst@fun.be). Na het indienen van een verzoek door de consument
heeft FUN BELGIUM 1 maand de tijd om hier, indien mogelijk, de gepaste gevolgen aan te geven.



Recht op inzage

FUN BELGIUM dient de consument ten allen tijden te kunnen informeren omtrent het feit of de persoonsgegevens al
dan niet verwerkt worden alsook ze verwerkt worden met het oog op:

o
o
o
o
o
o
o
o

de verwerkingsdoeleinden;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
het bestaan van je privacy-rechten;
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een
derde verkrijgen; en
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

De consument heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke
vorm. Indien meerdere kopieën gevraagd worden, kunnen administratieve kosten aangerekend worden.



Recht van bezwaar

De consument kan ten allen tijden FUN BELGIUM verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te staken. De
consument kan daartoe een aanvraag indienen via de klantendienst van FUN BELGIUM (klantendienst@fun.be) of via
MyAccount.



Recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens

De consument kan ten allen tijden FUN BELGIUM verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Dit
recht kan ingeroepen worden door de consument indien hij of zij niet langer wenst dat de persoonsgegevens gebruikt
worden voor bepaalde marketingdoeleinden, doch dat dit niet in die mate gewichtig is om het recht om vergeten te
worden uit te oefenen.
Een andere mogelijkheid om dit recht uit te oefenen vloeit voort uit het feit dat de consument de mening toegedaan is
dat er geen gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te gebruiken. Het recht op beperking kan vervolgens
uitgeoefend worden door de consument zonder dat dit betekent dat de persoonsgegevens moeten vergeten worden.



Recht op rectificatie van de persoonsgegevens

De consument kan ten allen tijden FUN BELGIUM verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren indien daartoe de
noodzaak bestaat. De consument kan daartoe de nodige aanpassingen doen in MyAccount.



Recht van geautomatiseerde individuele besluitvorming

De consument kan ten allen tijden FUN BELGIUM verzoeken om een menselijke tussenkomst te hebben indien de
persoonsgegevens gebruikt worden voor automatische profilering. De consument kan daartoe een aanvraag indienen
via de klantendienst van FUN BELGIUM (klantendienst@fun.be)



Recht om vergeten te worden (‘Right to be forgotten’)

De consument kan ten allen tijden FUN BELGIUM verzoeken om zijn persoonsgegevens te wissen of te vergeten.
Iedere aanvraag om dit recht uit te oefenen moet gericht worden aan de klantendienst op klantendienst@fun.be . Iedere
aanvraag zal ten gronde onderzocht worden en nagegaan worden of dit verzoek kan ingewilligd worden en dit binnen
een termijn van 30 dagen na de aanvraag door de consument. Het vergeten van informatie zal niet absoluut zijn omwille
van enkele wettelijke verplichtingen waaronder bijv. boekhoudkundige verplichtingen.
Het recht om vergeten te worden zal voor de consument betekenen dat binnen de organisatie bepaalde productvragen
enkel nog zullen kunnen beantwoord worden indien de consument over zijn oorspronkelijk en origineel aankoopbewijs
beschikt gezien FUN BELGIUM na het wissen deze informatie niet meer ter beschikking zal hebben.
Na het uitoefenen van dit recht zal tevens de klantenkaart van de consument komen te vervallen waardoor deze niet
langer zal kunnen genieten van eventuele toekomstige acties in de filialen van FUN BELGIUM of op haar website.



Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De consument kan ten allen tijden FUN BELGIUM verzoeken om zijn persoonsgegevens te recupereren van FUN
BELGIUM en dit voor de persoonsgegevens die door de consument verstrekt werden aan FUN BELGIUM. Een
aanvraag tot overdraagbaarheid van persoonsgegevens dient gericht te worden aan de klantendienst op
klantendienst@fun.be waarna iedere aanvraag proportioneel zal geëvalueerd worden binnen een termijn van 30 dagen
na de aanvraag. De gevraagde data zal ter beschikking gesteld worden in een leesbaar formaat of, indien de klant dit
wenst, rechtstreeks overgedragen worden aan een andere data processor naar keuze van de consument.
I. Bewaartermijn van de persoonsgegevens
FUN BELGIUM zal persoonsgegevens bijhouden zolang als zij dit nodig acht met een maximum van 5 jaar voor
marketingdoeleinden. Voor sommige persoonsgegevens zal de bewaartermijn langer zijn en dit om tegemoet te komen
aan de wettelijke verplichting zoals de verplichte boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar of 10 jaar indien andere
wettelijke gronden dit vereisen.
Gedurende deze verlengde bewaartermijn zullen de gearchiveerde gegevens slechts beperkt toegankelijk zijn binnen
FUN BELGIUM. De persoonsgegevens zullen bewaard worden of intern bij FUN BELGIUM of bij een andere
dienstverlener binnen de EU.
J. Contact en klachtrecht
Eventuele opmerkingen aangaande de diverse contacten tussen FUN BELGIUM en de consument kunnen ten allen
tijden gemeld worden aan FUN BELGIUM op klantendienst@fun.be of per brief gericht aan:
Fun Belgium NV
Koning Albert I-laan 244
8200 BRUGGE (België)
Ondernemingsnummer: BTW BE 0440 072 766
Specifieke klachten omtrent de verwerking van de persoonsgegevens kunnen gemeld worden aan de verantwoordelijke
gegevensbescherming van FUN BELGIUM (data protection officer) op dpo@fun.be.
Indien de consument geen bevredigende feedback ontvangt van FUN BELGIUM kunnen eventuele klachten ten allen
tijden gemeld worden aan de toezichthoudende overheid, zijnde de privacycommissie op onderstaande coördinaten:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

www.privacycommission.be/nl/contact
K. Varia
Indien één of meerdere clausules uit deze privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig
nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de
geldigheid van de gehele privacyverklaring. Indien Company de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen,
dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde
clausule(s).
Het nalaten van Company om de strikte naleving van de bepalingen van deze privacyverklaring op te eisen, zal niet
worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.
FUN BELGIUM houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze Privacyverklaring werd het
laatst gewijzigd op 23/05/2018.

