Actievoorwaarden slagzinwedstrijd #zegtschippers








Deze actie wordt georganiseerd door de Consumentenbond.
Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk op Facebook en Twitter.
Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze
actievoorwaarden.
Deelnemen is mogelijk door op Twitter een slagzin te delen die begint met: ‘Als ik
minister #Schippers zou zijn dan…’ en deze tweet af te sluiten met #zegtschippers. Of
door op Facebook de slagzin ‘Als ik minister Schippers was dan…’ af te maken.
De wedstrijd start op maandag 19 oktober 2015. Inzendingen moeten uiterlijk op
zondag 25 oktober 2015 op de hierboven beschreven wijze geplaatst/gedeeld zijn.
De Consumentenbond selecteert zelf de winnaar met het beste idee ter verbetering
van de zorg; hierover wordt niet gecommuniceerd.



De winnaar zal via een privébericht op Twitter of Facebook op de hoogte gebracht worden
van de uitslag.



De Consumentenbond zal de persoonsgegevens van de deelnemers behandelen
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hiervoor is de door de
Consumentenbond gehanteerde privacyverklaring van toepassing.
Door de Consumentenbond voor deze actie ingeschakelde derden hebben zich
verplicht om de gegevens van de deelnemers aan deze actie nooit zelf te gebruiken of
aan derden ter beschikking te stellen. Na afloop van deze actie zullen de bestanden
bij ingeschakelde derden worden vernietigd.
De Consumentenbond en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk
voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enigerlei andere
wijze verband houdt met de actie.
Inzendingen kunnen in aanmerking komen voor publicatie in een van de publicaties
van de Consumentenbond.
Alleen de Consumentenbond bepaalt welke inzendingen hiervoor in aanmerking
komen.
De Consumentenbond behoudt zich het recht voor inzendingen voor de actie te
weigeren. Hierover is geen correspondentie mogelijk.
De Consumentenbond is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
veroorzaakt tijdens, of in verband met deze actie.
Deelname aan deze actie is gratis en voor iedereen met een eigen persoonlijke
Twitter en/of Facebookaccount mogelijk.
Medewerkers van de Consumentenbond zijn uitgesloten van deelname.
Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunnen worden ingediend
via het hiervoor bestemde contactformulier op de website van de Consumentenbond
of via de social media-accounts van de Consumentenbond.
www.twitter.com/consumentenbond en www.facebook.com/consumentenbond













