Algemeen
De Provincie Zeeland, gevestigd te Zeeland aan Abdij 6, 4331 BK te
Middelburg, (hierna: “PROVINCIE ZEELAND”) organiseert in het kader van de
‘winactie/campagne Jouw leven in Zeeland’ in de periode van 01-10-2019 tot
en met 31-10-2019 een gepersonaliseerde videocampagne met winactie
voornamelijk gericht op bezoekers op Kustmarathon en DAM-X (hierna:
“winactie”). Er zijn twee soorten te winnen prijzen te onderscheiden. De
eerste prijs, enkel te winnen door deelnemers gevestigd buiten Zeeland, is
een wenweekend, (hierna: “wenweekend”) waarbij deelnemers een verzorgd
weekend weg naar Zeeland kunnen winnen met als doel het wonen en
werken in Zeeland te stimuleren. De tweede prijs, enkel te winnen door
deelnemers gevestigd in Zeeland, is een verwenweekend in Zeeland, (hierna:
“verwenweekend”) waarbij deelnemers een verzorgd weekend weg in
Zeeland kunnen winnen. Elke deelnemer ontvangt na het versturen van het
formulier een gepersonaliseerde video. Door deelname aan de winactie
aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden. Deelname kan gedurende
de actieperiode plaatsvinden via
https://www.zeelandlandinzee.nl/wenweekend.
PROVINCIE ZEELAND behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf
van reden (de organisatie van) de actie stop te zetten of de actie en/of deze
algemene actievoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de
actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door
PROVINCIE ZEELAND bekend gemaakt worden via
https://www.zeelandlandinzee.nl/wenweekend.
Deze algemene actievoorwaarden zijn te verkrijgen op
https://www.zeelandlandinzee.nl/wenweekend.
Deelnemers
Voor deelname aan winactie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.
Deelnemers kunnen deelnemen aan de winactie door zijn/haar naam, emailadres en geslacht vóór 31-10-2019 in een van de twee formulieren
(hierna: “formulier”) op de website
https://www.zeelandlandinzee.nl/wenweekend in te vullen. Deelnemers
dienen daarnaast diverse interesses en voorkeuren aan te geven, zoals op
welke soort locatie het (ver)wenweekend de voorkeur heeft en in welke
beroepssector de deelnemer werkzaam is. Deze gegevens worden gebruikt
voor het genereren van de gepersonaliseerde video’s en het organiseren van
de wen- en verwenweekenden. Per e-mailadres kan men slechts één keer
deelnemen aan de winactie.
Elke deelnemer ontvangt na het versturen van het formulier een e-mail met
een link naar zijn of haar gepersonaliseerde video. Deze video toont beelden
van Zeeland, met als boodschap: ‘Hoe zou jouw (toekomstige) leven er uit
zien als je zou wonen en werken in Zeeland?’.

Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van PROVINCIE
ZEELAND, aan haar gelieerde ondernemingen en ondernemingen waar zij met
betrekking tot de winactie mee samenwerkt.
PROVINCIE ZEELAND heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de
winactie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens
heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te
plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in
aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor als dan
uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.
Communicatiekosten
Aan de winactie zijn geen communicatiekosten verbonden.
Prijzen
Deelnemers gevestigd buiten Zeeland maken kans op de volgende prijzen:


Twee maal een driedaags wenweekend naar Zeeland.

Dit wenweekend houdt het volgende in:
-

Twee overnachtingen in een nader overeen te komen aangeboden
accommodatie
Inclusief ontbijt
De mogelijkheid tot een dagactiviteit met een persoon uit de door jou
gekozen beroepssector
Exclusief vervoer, deelnemers moeten zelf voor vervoer zorgen
gedurende het gehele verblijf
Voor maximaal 4 personen

Mocht een langer verblijf of verblijf met meerdere personen gewenst zijn, dan
kan op eigen kosten bijgeboekt worden. Bijkomende kosten bij boeking,
eventuele aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals
omschreven bij elke reis dienen door de winnaar zelf voldaan te worden.
De vertrekdatum dient plaats te vinden vóór 31-05-2020 op basis van
beschikbaarheid, met uitzondering van feestdagen. De exacte vertrekdatum
wordt in overleg met de winnaar bepaald. De prijswinnaars dienen zelf zorg
te dragen voor een passende reisverzekering.
Het wenweekend wordt door PROVINCIE ZEELAND ter beschikking gesteld
conform de status waarin de locatie zich op dat moment verkeert. PROVINCIE
ZEELAND is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen)
gebreken tijdens het wenweekend. Het wenweekend is niet inwisselbaar voor
contanten of overdraagbaar.

Deelnemers gevestigd in Zeeland maken kans op de volgende prijzen:


Een maal een driedaags verwenweekend in Zeeland.

Dit verwenweekend houdt het volgende in:
-

Twee overnachtingen in een nader overeen te komen aangeboden
accommodatie
Inclusief ontbijt
Exclusief vervoer, deelnemers moeten zelf voor vervoer zorgen
gedurende het gehele verblijf
Voor maximaal 4 personen

Mocht een langer verblijf of verblijf met meerdere personen gewenst zijn, dan
kan op eigen kosten bijgeboekt worden. Bijkomende kosten bij boeking,
eventuele aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals
omschreven bij elke reis dienen door de winnaar zelf voldaan te worden.
De vertrekdatum dient plaats te vinden vóór 31-05-2020 op basis van
beschikbaarheid, met uitzondering van feestdagen. De exacte vertrekdatum
wordt in overleg met de winnaar bepaald. De prijswinnaars dienen zelf zorg
te dragen voor een passende reisverzekering.
Het verwenweekend wordt door PROVINCIE ZEELAND ter beschikking gesteld
conform de status waarin de locatie zich op dat moment verkeert. PROVINCIE
ZEELAND is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen)
gebreken tijdens het wenweekend. Het verwenweekend is niet inwisselbaar
voor contanten of overdraagbaar.
Toekenning prijzen
Er vindt uiterlijk 28-11-2019 een trekking van prijswinnaars plaats onder de
deelnemers die vóór 31-10-2019 het formulier hebben ingevuld op de
website https://www.zeelandlandinzee.nl/wenweekend bij een van de
winacties. De prijswinnaars worden onder toezicht van een notaris
geselecteerd.
Na de trekking zullen alle deelnemers per e-mail op de hoogte worden
gesteld van de uitslag.
De prijswinnaars zullen uiterlijk 06-12-2019 per e-mail op de hoogte worden
gesteld.
De prijswinnaars dienen binnen een week (7 dagen) na verzending van de email, waarin de uitslag wordt bekend gemaakt, te reageren, bij gebreke kan
geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijs. Er zal dan geen nieuwe
trekking plaatsvinden.

De prijswinnaars dienen zich op verzoek te identificeren om toekenning van
de prijs mogelijk te maken.
De communicatie rondom de afstemming van de verwen- en wenweekenden
zal worden opgepakt door de externe partner.
Gegevens
Bij deelname aan deze actie zullen er middels het contactformulier
persoonsgegevens worden gevraagd. PROVINCIE ZEELAND gaat zorgvuldig
om met uw persoonsgegevens. Hieronder wordt nader ingegaan op welke
wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het
gebied van privacy. Bij gebruik van de website wordt verwezen naar het
privacy statement op de website https://www.zeelandlandinzee.nl/privacystatement.
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Als u deel wilt nemen aan deze actie zullen aan u de volgende
persoonsgegevens worden gevraagd:
-

Voor- en achternaam
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Voorkeur locatie en gezelschap wen- of verwenweekendBeroepssector
en werkzame- en woonachtige Provincie
Foto (Facebookprofiel)

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
1.
Naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het aanschrijven, de trekking
en bekendmaking van de uitslag aan alle deelnemers.
2.
Het vormen van een beeld van het leven van de deelnemer ten
behoeve van het maken van een gepersonaliseerde video van de deelnemer.
Hiervoor wordt het geslacht, de geboortedatum, de beroepssector en
werkzame- en woonachtige Provincie en de opgegeven voorkeuren op welke
locatie en met wie je het (ver)wenweekend zou willen doorbrengen van de
deelnemer gebruikt. Wanneer deelnemers zijn of haar geslacht invullen zal op
basis van deze gegevens een video van een man óf van een vrouw worden
getoond. Het selecteren van de beroepssector zal invloed hebben op het
soort werk dat de man of vrouw in de gepersonaliseerde video zal hebben en
in welke beroepssector er mogelijk tijdens het wenweekend meegelopen zal
worden. De geboortedatum zal bepalen of er een jonge man/vrouw of een
wat oudere man/vrouw zal worden getoond.

3.
Wanneer u er voor kiest uw Facebookprofielfoto in te laden, zal op
basis van deze foto uw gepersonaliseerde video verder gepersonaliseerd
worden.
4.
Het bepalen of de deelnemer kans maakt op een wen- of een
verwenweekend aan de hand van woonachtige Provincie.
5.
Het vaststellen of de deelnemer voldoet aan de minimumleeftijd van 18
jaar om deel te mogen nemen aan de winactie aan de hand van de
geboortedatum.
6.
Het versturen van de link met de gepersonaliseerde video door gebruik
van naam en e-mailadres via de applicatie Mailchimp/Mandrill. Zie onderdeel
“Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?”.
7.
Inzicht verkrijgen in hoe vaak de pagina, waarop de video gedeeld
wordt, geraadpleegd wordt door gebruik van de in uw e-mail opgenomen
unieke link.
Bij deelname aan deze actie verleent u toestemming aan de PROVINCIE
ZEELAND om uw naam als winnaar te vermelden in alle door PROVINCIE
ZEELAND beheerde media:
-

Facebook Provincie Zeeland
(https://www.facebook.com/provinciezeeland/)
Instagram Provincie Zeeland
(https://www.instagram.com/provinciezeeland/)
Facebook Zeeland Land in Zee
(https://www.facebook.com/zeelandlandinzee/)
Instagram Zeeland Land in Zee
(https://www.instagram.com/zeelandlandinzee/)
Website Provincie Zeeland (https://www.zeeland.nl/)
Website Zeeland Land in Zee (https://www.zeelandlandinzee.nl/)
Drukwerk van de Provincie Zeeland

In het geval PROVINCIE ZEELAND uw persoonsgegevens voor een ander doel
wil gebruiken dan hierboven is aangegeven, wordt hiervoor eerst apart
toestemming aan u gevraagd.
Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?
Als u deelneemt aan deze actie zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt
aan derden die de PROVINCIE ZEELAND heeft ingeschakeld voor het maken
van de gepersonaliseerde video’s. Als u één van de winnaars bent van de
winactie zullen uw persoonsgegevens daarnaast ook worden verstrekt aan
derden die de PROVINCIE ZEELAND heeft ingeschakeld voor het organiseren

van het (ver)wenweekend. Met deze derden zijn afspraken gemaakt over een
zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens.
Voor het verzenden van de gepersonaliseerde video’s wordt gebruik gemaakt
van de applicatie MailChimp/Mandrill. Mandrill is een module van Mailchimp
voor het collectief kunnen verzenden van de gepersonaliseerde video’s via email naar de deelnemers. Gegevens die hier in worden verwerkt zijn
voornamen en e-mailadressen.
Voor meer informatie over MailChimp wordt verwezen naar:
https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
PROVINCIE ZEELAND zorgt voor passende beveiliging van de
persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor wettelijke
eisen en richtlijnen.
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
PROVINCIE ZEELAND bewaart uw gegevens in verband met deze winactie
niet langer dan nodig is voor het doel van de gegevensverwerking. Zodra de
winnaars van deze winactie uiterlijk op 28-11-2019 bekend zijn en alle
deelnemers per e-mail hierover zijn bericht, worden de persoonsgegevens
van de overige deelnemers door ons verwijderd. De persoonsgegevens van
de winnaars van deze winactie worden in verband met communicatie en
verantwoording van de winactie langer bewaard. Deze persoonsgegevens
worden 1 jaar na afloop van de trekking door ons verwijderd behoudens
afwijkende wettelijke verplichtingen. De gepersonaliseerde video’s van alle
deelnemers zullen 60 dagen door de leverancier, die door ons is ingeschakeld
voor het maken van de video’s, worden bewaard en worden daarna
verwijderd.
Uw privacyrechten
Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten als het gaat
om de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (zie voor een
volledig overzicht van uw privacyrechten, ons privacy statement op de
website https://www.zeelandlandinzee.nl/privacy-statement).
U kunt hiervoor een verzoek indienen door een brief of een e-mail te sturen
naar onderstaande contactgegevens. De PROVINCIE ZEELAND streeft naar
een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw
verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te
kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek
te communiceren.

Contactgegevens
Heeft u een algemene vraag over privacy of wilt u gebruik maken van één
van uw privacyrechten, dan kunt u per brief of per e-mail contact opnemen
met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande
contactgegevens:
PROVINCIE ZEELAND
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Inzageverzoek AVG
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E-mail: avg@zeeland.nl
Heeft u na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht
over de wijze waarop de PROVINCIE ZEELAND omgaat met de afhandeling
van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die PROVINCIE ZEELAND aan het beheer
van de website, het opmaken en verzenden van de gepersonaliseerde video’s
en de organisatie van de winactie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte
informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere
vergelijkbare fouten in door PROVINCIE ZEELAND openbaar gemaakt
materiaal, van welke aard dan ook, kunnen PROVINCIE ZEELAND niet worden
tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor
PROVINCIE ZEELAND in het leven roepen. PROVINCIE ZEELAND is niet
aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit
of samenhangt met (deelname aan) de winactie. PROVINCIE ZEELAND is
voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in
verband met het gebruik van de website. PROVINCIE ZEELAND is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband
met deelname aan de winactie maakt.
De deelnemer vrijwaart PROVINCIE ZEELAND van aanspraken van derden in
verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in
verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.
Klachten
Eventuele klachten over deze algemene actievoorwaarden en van hetgeen
hieruit voortvloeit kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het
einde van de winactie worden ingediend bij zeelandlandinzee@zeeland.nl.
PROVINCIE ZEELAND zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op deze winactie is
Nederlands recht van toepassing. PROVINCIE ZEELAND handelt in
overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

