Algemene voorwaarden commerciële actie OMNIVIT Stress resist – 100% terugbetaald onder
voorwaarden
ARTIKEL 1
De naamloze vennootschap Sanofi Belgium, met zetel te 1831 Diegem, Airport Plaza - Montreal Building - Leonardo Da Vinci laan
19 (hierna genoemd “ het Organiserende Bedrijf “), organiseert een commerciële actie genaamd “ OMNIVIT stress resist – 100%
terugbetaald onder voorwaarden “ (hierna genoemd, “ Actie »“). Deze wordt beschouwd als enige verantwoordelijke voor deze
Actie.
ARTIKEL 2
Deze Actie vindt plaats in België en het Groothertogdom Luxemburg (het “ Territorium “), van 1 september 2019 tot en met 30
juni 2020. Deelname aan deze Actie is toegankelijk voor ieder fysiek persoon, persoonlijk en individueel en gedomicilieerd in het
Territorium met uitzondering van rechtspersonen en volgende personen:
•
Personeelsleden van het Organiserende Bedrijf en hun familie, inclusief samenwonenden die onder hetzelfde dak
wonen
•
De commerciële ontwikkelaars, hun personeelsleden en hun gezinsleden
•
Hun publiciteitsraad en promotieraad
•
Apothekers en hun assistenten
Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht de deelnemers een certificaat van tewerkstelling of enig ander document ter
staving van hun niet behoren tot één van bovengenoemde categorieën te vragen.
ARTIKEL 3
Om deel te nemen aan de Actie wordt uw aankoop van een doos Omnivit Stress-Resist terugbetaald onder bepaalde voorwaarden
en aan de maximum prijs van 19,95 Euro in België en 19,40 Euro in het Groothertogdom Luxemburg (BTW inbegrepen) voor de
dozen Omnivit Stress-Resist 30 tabletten.
Deelname aan de Actie gebeurt exclusief en onmiddellijk op de website www.omnivitpromo.com met uitsluiting van elke andere
vorm van participatie of IT wanpraktijken. Enkel deelnameformulieren waarvan alle verplichte velden correct zijn ingevuld en die
de in dit reglement vermelde bewijzen bevatten, worden als geldig beschouwd. Alle verkeerd of niet ingevulde adressen en
bankrekeningnummers worden als ongeldig beschouwd. Onvolledige, onjuiste informatie en informatie verschaft in strijd met de
vermelde regels in dit reglement, als ook eventuele frauduleuze handelingen bij deelname aan deze Actie, resulteren in de
automatische schrapping van deelname aan de Actie.
ARTIKEL 4
Om van de terugbetaling te genieten, moet u meerderjarig zijn en het formulier op de website www.omnivitpromo.com correct
invullen (vul de gevraagde velden in en laad uw volledige kassaticket op) ten laatste op 30 juni 2020. Aanbod beperkt tot
slechts één terugbetaling per bankrekeningnummer en per postadres voor een aankoop verricht tussen 04/11/2019 en
30/06/2020 inbegrepen en binnen de limiet van 1000 eerste gevalideerde aanvragen. De terugbetaling zal binnen de 5 weken op
uw rekening gestort worden. Indien meerdere terugbetalingen of terugbetaling van meerdere tegelijk aangekochte producten
zou worden gevraagd voor dezelfde bankrekening of hetzelfde postadres, dan zal de terugbetaling alleen worden
gedaan voor het goedkoopste product waarvoor een verzoek tot terugbetaling is gedaan.
Het Organiserende Bedrijf is niet aansprakelijk voor een fout gemaakt door de deelnemer, als ook niet aansprakelijk voor elke
onjuiste identificatie.
ARTIKEL 5
Als verwerkingsverantwoordelijke zal het Organiserende Bedrijf zich schikken naar de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”) en elke andere toepasselijke Belgische wet. De persoonsgegevens van deelnemers zullen enkel
gebruikt worden in het kader van de huidige Actie genaamd OMNIVIT Stress-Resist – 100% terugbetaald onder voorwaarden, en
zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De verzamelde gegevens zullen bovendien niet worden overgedragen aan
derden en zullen slechts bewaard worden om de werking van de Actie te garanderen.
De deelnemers verbinden zich ertoe om juiste persoonsgegevens te verschaffen voor het goede verloop van de Actie. Als de
deelnemer niet de gevraagde gegevens levert, zal hij niet kunnen deelnemen. Deze gegevens worden verwerkt op basis van de
toestemming van de deelnemer.
De deelnemers hebben een recht op toegang tot en op rectificatie van hun persoonsgegevens. De deelnemers hebben eveneens
het recht om te verzoeken om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken (onder bepaalde voorwaarden die voorzien
worden in de AVG) en om te vragen om de persoonsgegevens te ontvangen die ze bezorgd hebben in een gestructureerd,
gangbaar en machineleesbaar formaat en om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (“recht op
overdraagbaarheid van gegevens”). De deelnemers hebben eveneens het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van hun
gegevens, met name voor commerciële of marketingdoeleinden. De deelnemers hebben tenslotte het recht om hun toestemming

in te trekken op elk ogenblik, zonder dat die de wettigheid van de verwerking aantast op basis van de toestemming vooraleer
deze ingetrokken werd. De deelnemer kan zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan de
verwerkingsverantwoordelijke van het gegevensbestand op het volgende adres: Sanofi Belgium Airport Plaza – Montreal Building
– Leonardo Da Vincilaan 19 – 1831 Diegem. Voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen
de deelnemers zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat
35, 1000 Brussel.
ARTIKEL 6
Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht de Actie, een artikel of het verloop van de Actie te wijzigen als gevolg van
onvoorziene omstandigheden en / of omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer ontstaan zijn. Het Organiserende Bedrijf
verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de hiermee gepaard gaande ongemakken zo veel mogelijk te beperken.
Het Organiserende Bedrijf kan de Actie tevens volledig of gedeeltelijk annuleren wanneer blijkt dat faude, onder welke vorm dan
ook, heeft plaatsgevonden, onder andere IT fraude bij deelname aan de Actie. Het behoudt zich in dit geval het recht de fraudeurs
niet terug te betalen en / of juridisch te vervolgen.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behalve in geval van een manifeste fout, het Organiserende Bedrijf als bewijs voor
elke handeling, feit of nalatigheid gebruik kan maken van programma’s, gegevens, bestanden, opnames, IT- of elektronische
bestanden waarover ze rechtstreeks of niet rechtstreeks beschikken. De deelnemers gaan ermee akkoord de ontvankelijkheid,
geldigheid en / of bewijskracht van deze elementen, al dan niet elektronisch, niet te betwisten.
ARTIKEL 7
Alle communicatie over deze Actie en de toepassing van dit reglement worden uitsluitend gevoerd op de website
www.omnivitpromo.com. Communicaties die niet binnen de termijn vallen en niet schriftelijk geformuleerd werden, worden niet
behandeld. Het Organiserende Bedrijf is nooit verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de informaticasystemen en
storingen van de server.
ARTIKEL 8
Deelname aan deze Actie houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit volledige reglement in. Het reglement is
beschikbaar op de website www.omnivitpromo.com.
Bij eventuele moeilijkheden qua interpretatie of toepassing van dit reglement ligt de eindbeslissing bij het Organiserende Bedrijf.
ARTIKEL 9
Er zal geen enkele betwisting met betrekking op de formulering van dit reglement aanvaard worden.

