
Mentorenactie

Wedstrijdreglement

Art. 1 Constructiv (via zijn kantoor Vlaams-Brabant, Dreefstraat 8, 3000 Leuven), organiseert een online wedstrijd waarvan de deelname 
beperkt is tot de regio Vlaams-Brabant. Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt de aanvaarding van dit reglement in. Deelnemers 
kunnen hun inzending te allen tijde verwijderen door een mail te sturen naar vlb@constructiv.be.

Art. 2 De wedstrijd loopt van 10/01/2019 tot en met 02/03/2019. Komen uitsluitend in aanmerking voor deze wedstrijd : bedrijven die tot de 
bouwsector (dat valt onder paritair comité 124) behoren, in de regio Vlaams-Brabant (hierna het “Bedrijf”).

Art. 3 De wedstrijd bestaat uit het maken van een “selfie” van een mentor die tot het Bedrijf behoort. De mentor moet altijd in de kijker 
geplaatst worden, maar de selfie kan ook genomen worden door zijn leerling of een arbeider/bediende van het Bedrijf. Deze selfie wordt 
verzonden door een van de bovenvermelde personen naar vlb@constructiv.be. De bovenvermelde personen mogen met meerdere selfies 
deelnemen aan de wedstrijd. De selfie moet voorzien zijn van de naam van de mentor en het Bedrijf. 

Art. 4 Uit de selfies wordt een winnaar gekozen door Constructiv op basis van originaliteit, positief imago en gebruik van een bouwelement. 
Constructiv schenkt de winnende deelnemer als prijs een foodtruck “frietjes op de werf”, in het Bedrijf waar de mentor aan het werk is. Alle 
aanwezige arbeiders/bedienden van het Bedrijf kunnen ook genieten van deze prijs. 

Art. 5 De foodtruck komt alleen naar het Bedrijf indien er tussen 30 en 50 personen aanwezig zijn. Bij minder dan 30 personen zal een 
alternatief worden voorzien. Het maximale aantal gebruikers van de foodtruck is vastgelegd op 50 personen en het bezoek van de foodtruck is 
beperkt tot 1.5 uur.

Art. 6 Bij deelname aan de wedstrijd deelt de deelnemer aan Constructiv persoonsgegevens mee. De organisator verwerkt deze gegevens 
met respect voor de EU verordening 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR). De persoonsgegevens worden door de organisator verzameld met 
als doel het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om in contact te treden met betrekking tot de 
deelname en om de prijs op een efficiënte wijze te kunnen bezorgen. Bij deelname aan de wedstrijd geven de deelnemers hun toestemming 
voor het verzamelen en verwerken van de meegedeelde persoonsgegevens en voor het ontvangen van berichten van de organisator. Iedere 
deelnemer beschikt over het recht van inzage, overdraagbaarheid, wijziging en aanvulling of wissing van zijn of haar gegevens. Dit recht kan 
worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de organisator (vlb@constructiv.be). Bijkomende informatie betreffende de verwerking 
van gegevens is beschikbaar op de website OF door een mail te versturen naar privacy@constructiv.be.

Art. 7 Constructiv houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Constructiv 
zich het recht voor om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Constructiv uit te sluiten. 
Constructiv is niet verantwoordelijk in geval van overmacht (technische of andere problemen met de wedstrijd die buiten zijn wil gebeuren of 
worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Constructiv). Constructiv behoudt zich eveneens het recht 
voor om de wedstrijd, of een deel ervan, te wijzigen in geval van overmacht en kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Constructiv is 
ook niet verantwoordelijk voor (lichamelijke) schade die zich zou kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze wedstrijd.

Art. 8 Het resultaat van de wedstrijd kan niet worden aangevochten. De gewonnen prijs is in geen geval inruilbaar tegen contanten of andere 
voordelen in natura. Hij is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. 

Art. 9 Het wedstrijdreglement kan door iedereen worden opgevraagd bij Constructiv en staat voor de duur van de wedstrijd op de website 
en op de facebookpagina van Constructiv. Indien vereist kan Constructiv dit reglement aanpassen. Alle bijkomende mededelingen van 
Constructiv in verband met de wedstrijd gelden als punt van dit reglement.
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