SPELREGLEMENT - win jouw favoriete look

ARTIKEL 1: Organiserend bedrijf
De vennootschap OKAIDI, SAS met een kapitaal van 2 928 240,00 Euro, met hoofdkantoor
gevestigd te 162 Boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX , ingeschreven in het handels- en
vennootschappenregister van LILLE METROPOLE onder het nummer 398 110 445, hierna het
"Organiserende bedrijf" genoemd, organiseert een gratis spel zonder aankoopverplichting
getiteld "Win jouw favoriete look", hierna het "Spel" genoemd, van 10-02- 2021 tot en
met 14-02-2021.

ARTIKEL 2: Toegang tot het Spel
Dit
spel
is
toegankelijk
via
Instagram,
op
de
officiële
pagina
https://www.instagram.com/okaidi_obaibi_belux van 10-02-2021 10.00 uur tot 14-02-2021
23.59 uur Er wordt hier uitdrukkelijk aan herinnerd dat deelname aan het Spel in geen geval
verbonden is aan een aankoopverplichting.

ARTIKEL 3: Inschrijving en deelname aan het Spel
Deelname aan het Spel is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die op het Belgische
vasteland verblijft, met uitzondering van alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een
rol hebben gespeeld in de uitwerking van het Spel, evenals hun familieleden die op hetzelfde
adres wonen. Dit betreft met name het personeel van het Organiserende bedrijf en
personeelsleden van eventuele bedrijven die bij de actie betrokken zijn.
Elke deelnemer die jonger is dan 18 jaar moet vooraf goedkeuring van een ouder of voogd
krijgen om aan het Spel deel te nemen en moet onderhavig reglement aanvaarden. Het
Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om een bewijs van deze toelating op te
vragen en een minderjarige deelnemer te diskwalificeren als deze toelating niet kan worden
bewezen.
Deelname aan het Spel houdt voor elke deelnemer in dat hij/zij onderhavig reglement volledig
en zonder voorbehoud aanvaardt. Het niet respecteren van voornoemd reglement leidt tot
de automatische annulering van zijn/haar deelname en de eventuele toekenning van de
geschenken.
Elke deelname moet loyaal zijn:
Het is ten strengste verboden om, via welk procedé dan ook, de aanwezige elementen voor
het Spel te wijzigen of trachten te wijzigen, met name om de resultaten ervan te beïnvloeden.
Het is ten strengste verboden dat een natuurlijke persoon met meerdere Instagram of
meerdere e-mailadressen deelneemt, of speelt via een Instagram-account of een ander
bestaand e-mailadres speelt voor een andere persoon dan hij/zijzelf.
Indien de informatie die een deelnemer opgeeft, onvolledig is of indien de door het

Organiserende bedrijf vereiste criteria niet strikt werden gerespecteerd, zal zijn/haar
deelname niet geldig zijn en behoudt het Organiserende bedrijf zich het recht voor de
deelname van rechtswege te annuleren.
Hetzelfde geldt in geval van bewezen gesjoemel of fraude. Zal met name als fraude
beschouwd worden: het feit dat een persoon zich inschrijft en daarna aan het Spel deelneemt
onder een of meerdere na(a)m(en) of een naam die ontleend wordt aan een of meerdere
externe personen. Elke deelnemer moet zich onder zijn eigen en unieke naam voor het Spel
inschrijven.
Het is de Deelnemers verboden om een deelnameproces toe te passen of trachten toe te
passen dat niet strikt beantwoordt aan het naleven van de principes van het Spel en
onderhavig reglement.
Het Organiserende bedrijf behoudt zich ook het recht voor om een deelnemer die de werking
van het Spel verstoort, of die de officiële regels van het Spel overtreedt, te diskwalificeren.
Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de persoon die tracht te frauderen
of het goede verloop van dit Spel te schaden, te vervolgen.
Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor onderhavig Spel te verlengen, in te
korten, te wijzigen of te annuleren omwille van elementen die buiten zijn wil om plaatsvinden.
Indien dit Spel om welke reden dan ook niet zoals gepland zou kunnen verlopen, behoudt het
Organiserende bedrijf zich het recht voor om het Spel naar eigen goeddunken te annuleren,
wijzigen of op te schorten, of het onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de deelnemers naar
aanleiding hier van zijn aansprakelijkheid kunnen inroepen.
Het Organiserende bedrijf behoudt zich overigens het recht voor, om met het oog op
flexibiliteit het reglement van het Spel te wijzigen. Elke wijziging in onderhavig Spelreglement
zal gepaard gaan met een aanhangsel, dat van kracht wordt zodra het online wordt
gepubliceerd.
Elke deelnemer zal geacht worden deze te hebben aanvaard wegens het loutere feit van
zijn/haar deelname aan het Spel, vanaf de datum dat de wijziging van kracht wordt. Elke
deelnemer die de aangebrachte wijzigingen weigert, moet deelname aan het Spel annuleren.
ARTIKEL 4: Principe van het spel
De gemeenschap ontdekt deze week het Blauwe universum voor de feestperiode. Om deel
te nemen aan het wedstrijdspel voor deze mechaniek en om een kans te wagen om de box
voor dit universum te winnen, kunt u op de volgende manier deelnemen aan het Spel:
De deelnemer wordt uitgenodigd om de pagina van Okaïdi te volgen en te vertellen welke
look zijn/haar favoriet is en waarom.
Een jury kiest het meest originele antwoord. De jury zal bestaan uit drie medewerkers van
Okaïdi.

ARTIKEL 5: Geschenken

De winnaar ontvangt een Okaïdi-cadeaubon ter waarde van 100 euro
Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor de aard van de prijzen te wijzigen. Deze
wijzigingen zijn tegenstelbaar vanaf het moment dat ze online worden geplaatst.

ARTIKEL 6: Aanduiding van de winnaars
De winnaars worden op maandag 15-02-2021 aangeduid.
De winnaar wordt willekeurig getrokken.
Er wordt via privébericht op Instagram contact opgenomen met de winnaar door het
Organiserende bedrijf. Indien een deelnemer zich niet meldt binnen de 30 dagen na het
versturen van dit privébericht, wordt hij verondersteld afstand te hebben gedaan van zijn
prijs, waarna hij ten opzichte van het Organiserende bedrijf geen verhaal meer heeft. Het
Organiserende bedrijf behoudt zich dan het recht voor om een nieuwe winnaar aan te duiden.
Elke wijziging van onderhavig reglement leidt tot een aanhangsel bij dit reglement. Elke
deelnemer zal geacht worden dit te hebben aanvaard wegens het loutere feit van zijn/haar
deelname aan het Spel, vanaf de datum dat de wijziging van kracht wordt. Elke deelnemer die
de aangebrachte wijzigingen weigert, moet deelname aan het Spel annuleren.

ARTIKEL 7: Vrijblijvendheid van het Spel
Van de deelnemers wordt vanwege hun deelname geen enkele financiële tegenprestatie, in
welke vorm dan ook, worden geëist.

ARTIKEL 8: Toestemming voor publicatie
Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor de namen en de lijst met door de
winnaars gewonnen loten te publiceren, en dit kent hen geen andere rechten dan de
overdracht van de loten toe. Voor de overhandiging van de loten aan deelnemers die jonger
dan 18 jaar zijn, is toestemming van de ouders vereist.

ARTIKEL 9: Bescherming van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, en die in het kader van het Spel door het
Organiserende bedrijf worden verzameld en verwerkt, meer bepaald om uw deelname aan
het Spel te registreren, de Winnaars te verwittigen en in voorkomend geval de prijs toe te
sturen.
Onder voorbehoud van uw toestemming kunnen uw persoonsgegevens ook worden gebruikt
voor commerciële prospectie via elektronische weg. Aangezien deze gegevens voor
doeleinden van commerciële prospectie worden gebruikt, zullen ze gedurende 3 jaar worden

bewaard.
Er worden in geen geval persoonsgegevens verzameld door Instagram.
Het Organiserende bedrijf zorgt ervoor dat alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, zodat de conformiteit en beveiliging
van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden gegarandeerd.
De deelnemers geven toestemming voor eventuele controles met betrekking tot hun
persoonsgegevens. Elke valse verklaring, indicatie van een valse identiteit of een vals adres,
leidt tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer, en in voorkomend geval terugbetaling
van reeds verstuurde prijzen.
Overeenkomstig het Algemene reglement betreffende de bescherming van gegevens, nr.
2016/679 van 14 april 2016 (GDPR) beschikt u over een recht van toegang, rechtzetting,
verwijdering, overdraagbaarheid van uw gegevens en een recht van beperking van en verzet
tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt ook richtlijnen opstellen voor de behandeling
van uw gegevens na uw overlijden en, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming,
kunt u deze op elk moment intrekken.
U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar: [Katerina Maiboroda / service social
media France / 162 boulevard de fourmis 59100 Roubaix
of via e-mail naar:
[kmaiboroda@okaidi.fr], met vermelding van uw verzoek, samen met een kopie van uw
identiteitsbewijs. Voor meer informatie nodigen we u uit ons beleid rond
"Persoonsinformatie" te raadplegen op de website www.okaidi.fr.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid en garantie
Het Organiserende bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien het, wegens
overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil om plaatsvinden of wegens een
gerechtvaardigde noodzaak, zou moeten beslissen om onderhavig Spel te annuleren,
inkorten, verlengen, uitstellen of er de voorwaarden van zou moeten wijzigen. In deze
gevallen kan het geen aansprakelijkheid op zich nemen. Ze behoudt zich in elk geval het recht
voor de deelnemingsperiode te verlengen.
Hoewel dit Spel via het Instagram-platform toegankelijk is, zal Instagram overigens in geen
geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil in het kader van het Spel.
Instagram is noch organisator, noch peter van de actie.

ARTIKEL 11: Aanvaarding van het spelreglement
Het loutere feit dat iemand aan dit Spel deelneemt, veronderstelt zijn/haar volledige en
gehele aanvaarding van onderhavig reglement, zonder enig voorbehoud. De winnaar moet
aanvaarden dat zijn/haar identiteit wordt gepubliceerd, en kan hiervoor geen tegenprestatie,
van welke aard dan ook eisen, of zich hiertegen verzetten - tenzij hij/zij verzaakt aan de
toekenning van de zijn/haar prijs.
ARTIKEL 12: Geschil en toepasselijke wet

Dit Spel en de interpretatie van onderhavig reglement zijn onderworpen aan het Franse recht.
Eventuele geschillen die zouden voortvloeien uit de interpretatie van onderhavig reglement
zijn uitdrukkelijk onderworpen aan de soevereine beoordeling van het Organiserende bedrijf
en in laatste instantie de beoordeling door de bevoegde Rechtbanken.

ARTIKEL 13: Spelreglement
Het reglement kan te allen tijde door het Organiserende bedrijf gewijzigd worden in de vorm
van een aanhangsel.
Het Spelreglement is beschikbaar op okaidi.be en op verzoek op het adres
kmaiboroda@okaidi.fr.
Een schriftelijke kopie van het reglement kan gratis verstuurd worden naar elke persoon die
voorafgaand aan het einde van het Spel hiertoe een verzoek indient. Dit verzoek mag
uitsluitend via brievenpost gericht worden aan
Adres van het Organiserende bedrijf
OKAIDI SAS
Service Réseaux Sociaux
162 Boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX
De postzegel voor het verzoek om het reglement zal op eenvoudig bijgevoegd schriftelijk
verzoek terugbetaald worden volgens het geldende trage tarief (verplicht vergezeld van
naam, voornaam en adres van de deelnemer en de titel van het Spel).

