
  Wedstrijdreglement Safefie  

✓ Art.1 Het regionaal Constructiv-kantoor Brussel, Sint-Jansstraat 2, 1000 Brussel, organiseert een online wedstrijd 

waarvan de deelname beperkt is tot Brusselse bouwscholen, Brusselse bouwbedrijven met arbeiders PC 124 en 

opleidings- en tewerkstellingsorganisaties die werkzoekenden toeleiden naar de bouwsector. 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 bru@constructiv.be.  

✓ Art. 2 De wedstrijd loopt van 09/05/2022 tot en met 13/05/2022 en bestaat uit het maken van een “selfie” 

waarbij men één of meerdere veiligheidsaspecten op een Brusselse werf creatief in beeld brengt. Deze foto wordt na 

inzending naar bru@constructiv.be op de sociale media van Constructiv geplaatst. Met deelname aan de wedstrijd 

aanvaardt u dat de foto publiek wordt verspreid. Een Brussels  bouwbedrijf (PC124), bouwschool of opleidings- en 

tewerkstellingspartner mag met meerdere foto’s deelnemen aan deze wedstrijd. De foto’s worden beoordeeld op basis 

van originaliteit, creativiteit, positief imago sector en de aanwezigheid van veiligheidsaspecten. Er wordt 1 winnaar per 

categorie (Brussels bouwbedrijf, Externe Brusselse bouwpartner en Brusselse bouwschool) gekozen. Deze wordt  in de 

week van 16 mei 2022 persoonlijk gecontacteerd. De winnaars worden eveneens op de sociale media van Constructiv 

bekend gemaakt.  

✓ Art. 3 Bij het doorsturen van de safefie moet de naam van het bouwbedrijf, de school, het opleidingscentrum of 

de organisatie gestuurd worden. Daarnaast moet er ook 1 contactpersoon (naam, gsm-nummer en e-mailadres) vermeld 

staan in de inzending.   

✓ Art. 4 Constructiv schenkt de winnende deelnemer als prijs een foodtruck op de bouwwerf /op kantoor / op 

school / …. van de leerling in de bouw voor een dertigtal personen. De locatie, datum, tijdstip en aantal personen 

worden samen afgesproken met de winnaar in de week na de bekendmaking van de winnaars.  De gewonnen prijs is in 

geen geval inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.  

✓ Art. 5 Bij deelname aan de wedstrijd deelt de deelnemer aan het regionaal Constructiv-kantoor Brussel 

(organisator) persoonsgegevens mee. De organisator verwerkt deze gegevens met respect voor de wet van 8 december 

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (wet 

bescherming persoonsgegevens) en vanaf 25 mei 2018 met respect voor de Privacyverordening of GDPR.  

✓ 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. 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, om de prijs op een efficiënte wijze te kunnen 

bezorgen. Iedere deelnemer beschikt over het recht om zijn toestemming op ieder moment in te trekken, 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 (bru@constructiv.be). Bijkomende informatie betreffende de verwerking van 

gegevens is beschikbaar op www.constructiv.be/privacy OF door een mail te versturen naar privacy@constructiv.be.  

✓ Art. 6 Het regionaal Constructiv-kantoor Brussel houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval 

van misbruik, misleiding of bedrog behoudt het regionaal Constructiv-kantoor Brussel zich het recht voor om de 

betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van het regionaal Constructiv-

kantoor Brussel uit te sluiten. Het regionaal Constructiv-kantoor Brussel behoudt zich eveneens het recht voor om de 

wedstrijd, of een deel ervan, te wijzigen in geval van overmacht. Het kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Het 

regionaal Constructiv-kantoor Brussel kan op elk moment een prijs wijzigen omwille van productionele redenen. De 

uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten. Druk-, spel- of andere 

fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook van het regionaal Constructiv-

kantoor Brussel. Het regionaal Constructiv-kantoor Brussel is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen 

met deze wedstrijd die buiten zijn wil gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden 

gecontroleerd door het regionaal Constructiv-kantoor Brussel. Het is ook niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of 

letsels, ongevallen of overlijdens die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze wedstrijd.  

✓ Art. 7 Het wedstrijdreglement kan door iedereen worden opgevraagd bij het regionaal Constructiv-kantoor 

Brussel. Indien vereist kan het regionaal Constructiv-kantoor Brussel dit reglement aanpassen. Alle bijkomende 

mededelingen van het regionaal Constructiv-kantoor Brussel in verband met de wedstrijd gelden als punt van dit 

reglement. 
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