DEELNEMERSVOORWAARDEN FOTO- EN VIDEOWEDSTRIJD ROCKFIT
Deze deelnemersvoorwaarden van ROCKWOOL B.V. hebben betrekking op de foto- en
videowedstrijd die wordt georganiseerd ter promotie van een nieuwe generatie Rockfit
spouwmuurisolatie (hierna: de "Wedstrijd").
De Wedstrijd wordt georganiseerd door ROCKWOOL B.V., statutair gevestigd te Roermond en
kantoorhoudende te 6045 JG Roermond aan de Industrieweg 15 (hierna: "ROCKWOOL").
Deelname
Iedere (professionele) verwerker van de nieuwe Rockfit spouwplaten kan deelnemen aan de
Wedstrijd. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk van 16 september 2019 tot en met 11
oktober 2019.
Deelname geschiedt door een ludieke foto- of videoboodschap te maken waarbij de deelnemer
met het nieuwe Rockfit-product in beeld komt. De deelnemer kan het deelnameformulier op de
website www.rockwool.nl/winactie invullen, waarbij naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld dienen te worden. Vervolgens ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail
van ROCKWOOL. De foto- of videoboodschap kan vervolgens worden ingezonden door te
antwoorden op deze bevestigingsmail.
Na ontvangst van de foto- of videoboodschap door ROCKWOOL is de deelname definitief. Bij
het ontbreken van bovenstaande gegevens wordt de deelnemer van deelname aan de
Wedstrijd uitgesloten.
Bij deelname aan de Wedstrijd worden geen kosten in rekening gebracht.
Iedere deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Wedstrijd door het inzenden van een
foto- of videoboodschap. Indien een deelnemer meer dan één foto- of videoboodschap inzendt,
zal de deelnemer worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.
Werknemers en familieleden van werknemers van ROCKWOOL zijn uitgesloten van deelname
aan de Wedstrijd.
Prijzen
De deelnemers aan de Wedstrijd kunnen de volgende prijzen winnen:
Hoofdprijs:

een geheel verzorgde reis voor twee personen naar een top Premier
Leaguewedstrijd, inclusief reis en overnachting ter waarde van € 1.500,-;

Eerste prijs: 5x een Makita bouwradio ter waarde van € 875,-;
Tweede prijs: 10x een ROCKWOOL-bodywarmer ter waarde van € 300,-.
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Aanwijzing winnaars
De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke jury bestaande uit 5 werknemers
van ROCKWOOL. De jury zal de ingezonden foto- en videoboodschappen beoordelen. De naar
het oordeel van de jury meest ludieke inzending wint de hoofdprijs. De tweede en derde prijs
worden verdeeld onder de inzendingen die naar het oordeel van de jury, na de hoofdprijs, in
rangorde aflopend van twee tot en met vijftien, het meest ludiek zijn.
De winnaars worden in week 42 persoonlijk geïnformeerd via het bij de inzending opgegeven
e-mailadres. Met de winnaar van de hoofdprijs zal tevens telefonisch contact worden
opgenomen voor het maken van nadere afspraken.
Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor
andere producten of diensten.
Bij weigering van de prijs of onbereikbaarheid via de verstrekte contactgegevens, wordt de
prijs niet uitgekeerd. ROCKWOOL behoudt zich in dat geval het recht voor om een nieuwe
winnaar aan te wijzen.
Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
Intellectuele eigendom
De rechten met betrekking tot de ingezonden foto- of videoboodschap berusten bij de
deelnemer of de oorspronkelijke auteur.
Portretrecht
Iedere deelnemer verleent ROCKWOOL door deelname het exclusief onherroepelijke recht om
de ingezonden foto- of videoboodschap te gebruiken voor promotiedoeleinden, voor publicatie
of voor andere commerciële uitingen, waaronder begrepen uitingen via social media. De
toestemming omvat tevens het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht voor ROCKWOOL
om het portret van de winnende deelnemer te publiceren of openbaar te maken.
Privacy
ROCKWOOL hecht grote waarde aan de privacy van deelnemers en de bescherming van hun
persoonsgegevens. In het privacy statement van ROCKWOOL vindt u meer informatie over hoe
ROCKWOOL omgaat met persoonsgegevens.
Bij het beoordelen van de inzendingen van deelnemers aan de Wedstrijd verwerkt ROCKWOOL
persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, telefoonnummers,
e-mailadressen en de ingezonden foto- of videoboodschap. Deze gegevens worden uitsluitend
gebruikt in het kader van de Wedstrijd en zullen niet worden verstrekt aan derden.
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De ingezonden foto- en videoboodschappen van de winnende deelnemers kunnen door
ROCKWOOL worden gebruikt in het kader van promotiedoeleinden, voor publicatie of voor
andere commerciële uitingen. Door deelname aan de Wedstrijd gaat de deelnemer akkoord
met het gebruik van de foto- of videoboodschap door ROCKWOOL voor promotiedoeleinden,
voor publicatie of voor andere commerciële uitingen, waaronder begrepen uitingen via social
media.
Overige bepalingen
Deze deelnemersvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd via www.rockwool.nl/winactie.
Indien u een klacht heeft over de Wedstrijd, kunt u contact opnemen met ROCKWOOL via
marketingbnl@rockwool.com.
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