Artikel 1
WEDSTRIJDREGLEMENT
Ethias Hero of the Day – GP Le Samyn(02/03/2021 – 31/12/2021)
De wedstrijd wordt georganiseerd door Pro Cycling Events - Ondernemingsnummer:
BE0633798097
Adres: BROEKSTRAAT 8/2 - 2220 HEIST-OP-DEN-BERG). Deelname aan de wedstrijd is
gratis en zonder aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van dinsdag 02/03/2021 tot en met
dinsdag 02/03/2021 18.00u.
De prijs die in het kader van deze wedstrijd wordt toegekend is enkel overdraagbaar aan
personen ouder dan 18 jaar. De prijs is echter niet inwisselbaar in geld of voor een ander
product of dienst. Als een winnaar zijn prijs niet in ontvangst wil of kan nemen binnen de
termijn van één maand, zal hij geen recht op vergoeding hebben.
Het deelnemen aan deze wedstrijd betekent dit reglement te aanvaarden, ook bij eventuele
latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De deelnemers zullen
in de mate van het mogelijke gewaarschuwd worden van dergelijke wijzigingen.
Artikel 2
Deze wedstrijd is uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in
België wonen. Personeelsleden van Pro Cycling Events bv en Ethias nv en hun inwonende
familieleden zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers die niet aan deze voorwaarden
voldoen, maken geen kans op de prijs.
Artikel 3
Om op een geldige manier aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer:
1. Deelnemen via een comment op https://www.facebook.com/BingoalCup
2. Zijn volledige persoonlijke gegevens ingeven (naam, voornaam, geboortedatum, een
e-mailadres)
3. 1 wedstrijdvraag + 1 schiftingsvraag correct beantwoorden.
Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de wedstrijd en de
toekenning van de gadgets en/of hoofdprijs.
Iedere afwijkende inschrijving (ongeldige e-mail, deelnemers met meer dan één inschrijving,
onvolledige of onjuiste gegevens, deelnemers jonger dan 18 jaar...) zal als niet geldig worden
beschouwd.
Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Indien eenzelfde deelnemer
toch meerdere keren meespeelt, zal er enkel rekening gehouden worden met de eerste

deelname. De deelnemers moeten hun identiteit en hun leeftijd kunnen bewijzen zodat
controle door de organisator mogelijk is.
Bij een eventuele ex-æquo zal gekeken worden naar de datum en het tijdstip van de deelname.
De winnaar is diegene die het eerst een correct antwoord heeft gegeven.
Kijk voor de verkiezing van de drie kandidaten renners en winnaar van Ethias Hero of the
Day op: http://www.bingoalcyclingcup.be/reglement-bingoal-cycling-cup/.
Artikel 4
De te winnen prijzen zijn de volgende:
•
•
•

een Kwaremont-bierpakket van Brouwerij de Brabandere
een unieke Ethias-wieleroutfit
een Ethias-rugzak

Artikel 5
De winnaar zal ten laatste op 5/3/2021 via e-mail verwittigd worden. Na ontvangst van de email heeft de winnaar t.e.m. 25/03/2021 de tijd om de ontvangst van de prijs te bevestigen via
e-mail aan partners@procyclingevents.be. Zonder antwoord binnen de vooropgestelde
termijn of bij vastgestelde onregelmatigheden behoudt Pro Cycling Events het recht om de
prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.
Verdere informatie over deze wedstrijd zal noch telefonisch noch schriftelijk verstrekt
worden.
Artikel 6
Pro Cycling Events kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incidenten verbonden aan
het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken door internet, de telefoonlijnen of
elk ander technisch incident.
Pro Cycling Events behoudt zich het recht de wedstrijd te onderbreken, te veranderen, te
verlengen, of te beëindigen indien de omstandigheden dit verplichten. Pro Cycling Events
draagt in dit geval geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor en kan geenszins tot enige
vergoeding verschuldigd zijn. Pro Cycling Events kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor een verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat.
Artikel 7
In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“RGDP”), zullen de
gegevens van de deelnemers, na hun uitdrukkelijke toestemming, in een databank worden
opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te worden met het oog op de promotie en de verkoop
van de producten van Pro Cycling Events, die instaat voor de verwerking ervan. De
deelnemers hebben recht tot inzage en verbetering van hun eigen gegevens. De algemene
voorwaarden met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de

organisator kunnen worden geraadpleegd op http://www.bingoalcyclingcup.be/privacy-encookiebeleid/
De deelnemers kunnen altijd bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens
voor prospectiedoeleinden door een gedateerde en ondertekende brief met een rectoversokopie van hun identiteitskaart te sturen naar Pro Cycling Events, BROEKSTRAAT 8/2 2220 HEIST-OP-DEN-BERG of per e-mail naar partners@procyclingevents.be.
Elke klacht over deze wedstrijd moet ten laatste binnen de 7 werkdagen na einddatum van de
wedstrijd en schriftelijk per post worden verstuurd naar het volgende adres : Pro Cycling
Events, BROEKSTRAAT 8/2 - 2220 HEIST-OP-DEN-BERG. Elke klacht die buiten deze
termijn of niet per post wordt ingediend, wordt niet aanvaard.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

