Actievoorwaarden Stuur SpongeBob het land in
Voor deze actie gelden de volgende voorwaarden:
In de algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:
 Organisator: Stichting Greenpeace Nederland
 Actie: Bescherm het Amazonerif / Stuur SpongeBob het land in
 Campagnewebsite: www.greenpeace.nl/amazone
 Aanvraagformulier : https://greenwire.greenpeace.org/netherlands/nl/spongebob
 Facebookpagina: https://www.facebook.com/greenpeacenederland
 Deelnemer: een natuurlijke persoon
Deze actie wordt georganiseerd door Greenpeace Nederland
 info@greenpeace.nl
 NDSMplein 32
 1033 WB, Amsterdam
Op deze actie zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen,
aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de
deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.
Bescherm het Amazonerif / Stuur SpongeBob het land in
 Meedoen aan de actie kost de deelnemer niets. Hoofdelement van de site is de
bezoekers in actie te laten komen om het Amazonerif te beschermen. Door het
aanvragen van de vouwbare SpongeBob of het delen van een foto van de gevouwde
SpongeBob op Facebook, laat de bezoeker weten het Amazonerif te willen
beschermen. De bezoeker neemt daarbij deel aan de actie.
 Een papieren versie van SpongeBob kan tot 3-9-2017 worden aangevraagd.
 De bezoeker kan de boodschap van de campagne verspreiden via social media en de
campagne steunen met een donatie. Het doen van een donatie aan Greenpeace
gebeurt middels beveiligde formulieren.
 De campagne wordt gepromoot via social media, e-mailingen, via
www.greenpeace.nl/amazone en overige externe media.
Foto’s
 Deelnemers kunnen meedingen naar de prijs door 1 of meerdere foto’s te delen op
Facebook en Greenpeace Nederland te taggen in de foto. Op de foto moet een
gevouwen SpongeBob te zien zijn. Je kunt meerdere keren deelnemen.
 De foto’s kunnen gebruikt worden voor promotionele activiteiten van Greenpeace
voor de campagne voor bescherming van het Amazonerif .
 Bij iedere inzending behoudt Greenpeace het recht om ongepaste foto’s niet te
publiceren of van wedstrijddeelname uit te sluiten.
Prijswinnaars
 De deelnemers kunnen van 11-8-2017 tot en met 10-9-2017 hun foto’s delen op
Facebook. Tussen 11-9-2017 en 17-9-2017 september zal een jury de foto’s bekijken
en een winnaar kiezen. De jury bestaat uit 2 medewerkers van Greenpeace
Nederland: Ehtimaad Rais en Liselotte Vandikkelen. Bij het beoordelen van de foto’s
wordt gekeken naar creativiteit. Zowel creativiteit in beeld als in onderwerp/locatie.
 De winnaar wordt voor 17-9-2017 bekend gemaakt middels een post op de
Facebookpagina van Greenpeace Nederland.
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De prijs
 Een WakaWaka Power+: een compacte oplader en (zak)lamp op zonne-energie t.w.v.
€69,95.
 Wie mee wil dingen naar de prijs moet haar/zijn foto delen op Facebook en
Greenpeace Nederland in de foto taggen. Uiteraard zijn medewerkers van
Greenpeace uitgesloten van deelname.
 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De prijs kan uitsluitend worden
toegekend aan de winnaar, is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 Door deelname aan de actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Greenpeace
Nederland en eventuele in de specifieke voorwaarden om zijn of haar naam, de
inzending, alsmede eventuele foto's van de prijsuitreiking voor promotionele
doeleinden te gebruiken en deze op haar websites en/of in haar email
nieuwsbrieven te publiceren.
 De aanspraak op een prijs vervalt nadat drie maanden zijn verstreken na de datum
waarop de aanspraak op de prijs is ontstaan.
 Over gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd.
Persoonlijke gegevens
 De persoonsgegevens die de deelnemer achterlaat bij het aanvragen van de
vouwbare SpongeBob kunnen worden vastgelegd in de vrijwilligers- of
donateursadministratie van Greenpeace. De deelnemers kan gevraagd worden nog
meer in actie te komen voor deze en andere campagnes van Greenpeace.
 De actie loopt van 15-8-2017 tot en met 10-9-2017. De organisator behoudt zich het
recht voor om de actie vroegtijdig te beëindigen. Vroegtijdige eindiging wordt
bekendgemaakt via de actiesite en per e-mail.
Overige voorwaarden
 De organisator behoudt het recht om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van
deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd
handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de
organisator of derden.
 Door gebruik van het aanvraagformulier (het achterlaten van persoonlijke gegevens
bij het aanvragen van de vouwbare SpongeBob) accepteert de deelnemer dat
persoonlijke gegevens conform de wet bescherming persoonsgegevens worden
behandeld en worden gebruikt door organisator ten behoeve van het uitvoeren van
de actie en ten behoeve van het verstrekken van informatie aan de deelnemers
gedurende de actie. Lees voor meer uitleg over hoe de registratie van
persoonsgegevens door Greenpeace werkt, in het Greenpeace privacybeleid
(www.greenpeace.nl/privacy).
 Greenpeace Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de actie
voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen.
 De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten
van/in of met betrekking tot de website, het kabel- (of enig ander ter zake relevant)
netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor
eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige
andere vorm van informatie die door de deelnemer wordt achtergelaten bij het
aanvraagformulier. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig
uit.
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 De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te
wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te
doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de website kunnen schriftelijk
worden ingediend bij de organisator. De organisator kan onder geen beding
verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
 Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd
zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via Facebook en
Twitter juichen we echter enorm toe.
Greenpeace Nederland, 16-08-2017
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