
REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL PINKLADY® “PINKCHEFS” 2023 
  
ARTIKEL 1 - Organiserende Vennootschap 
De vennootschap ASSOCIATION PINK LADY® EUROPE, ingeschreven in het Franse handelsregister (RCS) onder nummer 
421 352 550 00048, gevestigd te 145 avenue de Fontvert, 84130 LE PONTET (Frankrijk) (hierna de “Organiserende 
Vennootschap”), organiseert een wedstrijdspel (hierna het “Spel”). Deelname aan het Spel is zonder aankoopverplichting. 
  
ARTIKEL 2 - Duur van het Spel 
Het Spel begint op 02/01/2023 om 0h00 en eindigt op 05/03/2023. De deelname eindigt 05/03/2023. om 23h59 (lokale tijd). 
Na deze datum is de deelname aan het Spel uitgesloten. Om de naleving van de gestelde termijn te verifiëren, geldt als bewijs 
de datum van ontvangst van de gegevens die geregistreerd zijn op de servers van de Organiserende Vennootschap. 
  
 Hierbij de periode waarin het Spel gespeeld kan worden per land: 

● Frankrijk: van 02 januari 2023 tot en met 5 februari 2023 
● België : van 02 januari 2023 tot en met 5 februari 2023 
● Italië: van 15 januari 2023 tot en met 05 Maart 2023 
● Ierland: van 02 januari 2023 tot en met 31 januari 2023 
● Duitsland: van 02 januari 2023 tot en met 31 januari 2023 
● Spanje: van 02 januari 2023 tot en met 05 februari 2023 
● Portugal: van 02 januari 2023 tot en met 05 februari 2023 
● Luxemburg : van 02 januari 2023 tot en met 05 februari 2023 
● Nederland : van 02 januari 2023 tot en met 29 januari 2023 
 

ARTIKEL 3 - Modaliteiten en voorwaarden voor deelname  
Dit Spel kan worden gespeeld door alle meerderjarige personen die inwoner zijn van de volgende landen: Metropolitan 
Frankrijk & Corsica (exclusief DOM-TOM), Portugal, Spanje, België , Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland  en Duitsland. 
 
Het personeel van de Organiserende Vennootschap, alsmede de leden van de vennootschappen die aan de organisatie van het 
Spel hebben bijgedragen evenals hun naaste families (echtgenoten, partners, kinderen, ouders, broers en zussen), zijn 
uitgesloten van het Spel. 
  
De toegang tot het Spel is beperkt tot één (1) deelnames per emailadres.  
  
Deelname aan het Spel is onderhevig aan de registratie op de website 
Frankrijk: www.pinkchefs-pinklady.fr  
België : www.pinkchefs-pinklady.be  
Ierland: www.pinkchefs-pinklady.com  
Italië: www.pinkchefs-pinklady.it  
Duitsland: www.pinkchefs-pinklady-aldi.de & www.pinkchefs-pinklady-aldistore.de 
Portugal: www.pinkchefs-pinklady.pt  
Spanje: www.pinkchefs-pinklady.es 

Luxemburg : www.pinkchefs-pinklady.lu 
Nederland : www.pinkchefs-pinklady.nl 
 
 
  (hierna de “Website”) na het lezen van de URL van het Spel. De URL van het Spel is te vinden op het specifieke 
communicatiekanaal, wat afhankelijk is van het deelnemende land (zie sticker op verpakking en speciale Facebook post). Naast 
de geldende verbindingstarieven die van toepassing zijn volgens het door de deelnemer gekozen transmissiemiddel (mobiele 
telefoon, Internet), is deelname aan het Spel gratis. De deelname genereert geen vervolgkosten. 
  
Om deel te nemen aan het Spel, moeten deelnemers: 
•      naar de Website    
Frankrijk: www.pinkchefs-pinklady.fr  
België : www.pinkchefs-pinklady.be  
Ierland: www.pinkchefs-pinklady.com  
Italië: www.pinkchefs-pinklady.it  
Duitsland: www.pinkchefs-pinklady-aldi.de & www.pinkchefs-pinklady-aldistore.de 
Portugal: www.pinkchefs-pinklady.pt  
Spanje: www.pinkchefs-pinklady.es 

Luxemburg : www.pinkchefs-pinklady.lu 
Nederland : www.pinkchefs-pinklady.nl 

  gaan, die aangegeven is op het specifieke communicatiekanaal; 
•      het Spelreglement aanvaarden; 



•      de instructies volgen die in de spelfase worden gegeven en klikken op de elementen van de reacties op die 
instructie, of 30 seconden wachten om deze stap te voltooien via de “voltooien” knop die zal worden 
aangetoond.  

Goede of slechte klikken bepalen niet de mogelijkheid om zich definitief te registreren voor de prijstrekking; 
•      het deelnameformulier invullen en de informatie met betrekking tot hun eigen identiteit invullen om hun 

deelname te bevestigen 
  

  
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens. Elke deelname of inschrijving die 
onvolledig is, niet voldoet aan de voorwaarden van onderhavig reglement, vervalst of ongeldig is, geregistreerd werd na de 
inschrijftijd of in een andere vorm dan hiervoor is beschreven, of die onleesbare, onjuiste of valse gegevens bevat, zal niet in 
aanmerking komen en nietig worden verklaard. 
  
In geval van klacht, is het aan de deelnemers om te bewijzen dat zij zich volgens het onderhavig Spelreglement hebben 
gedragen. Deelnemers machtigen de Organiserende Vennootschap om de nodige controles uit te voeren met betrekking tot 
hun identiteit of woonplaats. 
  
De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om, wegens ernstige redenen, deelnemers van het Spel uit te 
sluiten en de toegekende prijzen te claimen, in het bijzonder in geval van gerechtvaardigd vermoeden van onjuiste informatie, 
manipulatie of niet-naleving van onderhavig Spelreglement of elk ander onwettig gedrag van de deelnemer dat het imago van 
de Organiserende Vennootschap onrechtmatig kan schaden. In dat geval, blijft de prijs van rechtswege eigendom van de 
Organiserende Vennootschap, die er vrij over kan beschikken en in het bijzonder willekeurig een andere winnaar kan trekken. 
 
ARTIKEL 4 - Methoden, aanwijzing van de winnaar, voortgang van het Spel 
   
De « instant-winnaars » worden aangewezen op basis van de datum en de (lokale) tijd van hun deelname. Elke te winnen prijs 
wordt geactiveerd op basis van een willekeurige dag en tijd. Als een deelnemer zich als eerste registreert op een “instant-
winnaar” tijdstip, wordt de betreffende prijs aan deze deelnemer toegekend.  
  
De prijzen die worden toegekend per land : 

● Frankrijk: 11 winnaars onder alle Franse deelnemers 
● België : 11 winnaars onder alle Nederlandse deelnemers 
● Italië: 11 winnaars onder alle Zweedse deelnemers 
● Ierland: 11 winnaars onder alle Ierse deelnemers 
● Duitsland Aldi zuid : 11 winnaars onder alle Duitse deelnemers 
● Duitsland Aldi noord: 11 winnaars onder alle Duitse deelnemers 
● Spanje: 11 winnaars onder alle Spaanse deelnemers 
● Portugal: 11 winnaars onder alle Portugese deelnemers 
● Luxemburg : 11 winnaars onder alle Luxemburgse deelnemers 
● Nederland : 11 winnaars onder alle Nederlandse deelnemers 
 

 
 
De winnaars zullen direct na hun deelname over het resultaat worden geïnformeerd op de website. Dit zal geschieden via een 
antwoord “Gewonnen” voor de winnaars of “Verloren” voor degene die niet hebben gewonnen. 

De Organiserende Vennootschap kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om prijzen toe te kennen 
in geval van onjuist of onvolledige contactgegevens of geen melding bij wijziging van de contactgegevens. Indien het 
onmogelijk is om de aankondiging van de gewonnen prijs te verzenden, is de Organiserende Vennootschap niet verplicht om 
verder onderzoek te doen. Elke winnaar die binnen twee weken geen reactie geeft nadat hij van zijn prijs op de hoogte wordt 
gesteld, wordt geacht ervan te hebben afgezien. Er zal geen andere winnaar worden getrokken. 
  
 
ARTIKEL 5 - Prijzen in het Spel 
  
De « instant-winnaars » zullen de volgende prijzen winnen afhankelijk van het betreffende land: 
  
In Frankrijk:  
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1500  
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 

 
In België   
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1500 
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 



 
In Italië  
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1500 
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 
 
In Ierland:  
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1500 
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 
 
In Duitsland Aldi zuid :  
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1500 
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 
 
In Duitsland Aldi noord:  
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1500 
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 
 
In Spanje:  
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1359  
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 
 
In Portugal: 
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1500 
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 
 
In Luxemburg: 
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1500 
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 
 
In Nederland: 
1 Thermomix® keukenmachine met een maximale waarde van €1500 
10 Pink Lady® verrassingsboxen, elk met een waarde van maximaal €150 
 
Levering is inbegrepen. 
 
De winnaars worden in contact gebracht met de betreffende partner als onderdeel van de toekenning van hun prijs. De 
Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de winnaar door te geven aan de partner 
die verantwoordelijk is voor de organisatie, zodat deze contact kan opnemen met de winnaar voor de uitvoering van de 
gewonnen prijs. 
  
De waarde van de prijs wordt bepaald op het moment dat het onderhavige Spelreglement wordt opgesteld en kan niet het 
voorwerp uitmaken van een geschil inzake deze waarde. Alle kosten die na het Spel worden gemaakt, met name voor het 
onderhoud en het gebruik van de prijs, zijn volledig op rekening van de winnaar. De werkelijke waarde van de prijs is 
afhankelijk van de tussen de Organiserende Vennootschap en de winnaars overeengekomen boekingsperiode van de 
toegezegde prijs. 
  
In geval van een niet-geleverde retour, blijft de prijs 15 dagen ter beschikking van de deelnemer. Na het verstrijken van deze 
termijn, kan hij de prijs niet meer claimen.  
  
De winnaar verbindt zich ertoe de prijs te aanvaarden zoals voorgesteld zonder enige mogelijkheid van ruil, in het bijzonder 
voor contant geld, andere goederen en/of diensten van welke aard dan ook of overdracht van de winst aan een derde persoon. 
Evenmin mag de prijs niet het voorwerp uitmaken van een verzoek om vergoeding.  
 
De winnaars verklaren dat zij alle administratieve formaliteiten zullen vervullen die nodig zijn voor het verkrijgen en gebruiken 
van de gewonnen prijzen (inclusief visa, paspoort, etc.) en verklaren zij hiermee dat hun begeleidende personen onder dezelfde 
voorwaarden dezelfde formaliteiten zullen vervullen. De winnaars en hun begeleiders dienen op de reisdatum in het bezit te 
zijn van een geldig identiteitsbewijs en, indien nodig, van een visum volgens hun nationaliteit, die ze op eigen kosten en op 
tijd moeten verkrijgen zodat ze in ieder geval mogen reizen op de afgesproken data. De Organiserende Vennootschap is op 
geen enkele manier verantwoordelijk voor deze formaliteiten en de relevante termijnen, die de winnaars zouden kunnen 
belemmeren om hun prijzen te ontvangen en de begeleidende personen ervan te laten profiteren. 
  
De Organiserende Vennootschap kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om prijzen toe te kennen 
in geval van onjuist of onvolledige contactgegevens, of in geval van geen melding bij wijziging in de contactgegevens, of meer 
in het algemeen in geval van een gebeurtenis waarover de Organiserende Vennootschap geen controle heeft.  
  
Als na de samenstelling van het dossier van de winnaar blijkt dat er enige twijfel bestaat over de juistheid van een willekeurige 
deel van de contactgegevens die door de winnaar zijn verstrekt, behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor 



om de ondersteunende documenten aan te vragen ter bewijs van naam, adres en e-mailadres. Zonder de juiste ondersteunende 
documenten wordt de prijs niet toegekend. 
  
Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet van zijn prijs kan profiteren, blijft de prijs van rechtswege eigendom van de 
Organiserende Vennootschap en wordt de prijs niet toegekend aan een andere deelnemer. 
  
De prijzen mogen niet worden uitgereikt in een andere vorm dan voorzien in het onderhavige Spelreglement. 
De gewonnen prijs kan niet worden overgedragen.  
  
De prijzen mogen in geen geval worden teruggenomen, ingewisseld voor hun geldwaarde of tegen een andere prijs, noch 
overgedragen aan derden. Ze kunnen geen aanleiding zijn voor de winnaars tot enige vorm van geschil. De winnaars verbinden 
zich ertoe de verantwoordelijkheid van de Organiserende Vennootschap met betrekking tot de prijzen niet in twijfel te trekken. 
  
In geval van overmacht of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor 
om prijzen te vervangen door prijzen van dezelfde waarde. Haar verantwoordelijkheid kan hier niet aan worden verbonden. 
  
De Organiserende Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen 
tijdens het gebruik van de prijs. Zij is niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid voor een winnaar om zijn eigen prijs te 
gebruiken.  
  
De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om, in geval van een gebeurtenis waarover zij geen controle 
heeft, in het bijzonder in verband met haar leveranciers, of onvoorziene omstandigheden, de aangekondigde prijs te vervangen 
door een prijs van gelijke waarde. De winnaar zal op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen.  
  
ARTIKEL 6 - Stopzetting of onderbreking van het Spel 
  
De Organiserende Vennootschap mag op elk moment het Spel stopzetten, verlengen of uitstellen indien blijkt dat er een ernstig 
vermoeden bestaat dat er fraude wordt gepleegd, in welke vorm dan ook (implementatie van een geautomatiseerd 
antwoordsysteem, ongebruikelijk winfrequentie...), in het bijzonder door de computer of telefoon in het kader van de deelname 
aan het Spel, met name bij verstrekken van onjuiste informatie. Hetzelfde geldt indien de goede administratieve en/of 
technische uitvoering van het Spel wordt verstoord door een virus, computer- of telefoon bug, ongeoorloofde menselijke 
tussenkomst of enige andere oorzaak waarover de Organiserende Vennootschap geen controle heeft. In dit geval behoudt de 
Organiserende Vennootschap zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen. 
  
In geval van stopzetting of onderbreking van het Spel, is tegen de Organiserende Vennootschap geen verhaal mogelijk. De 
Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de daders van de ongeregeldheden te vervolgen voor de bevoegde 
rechtbanken. 
  
ARTIKEL 7 - Clausule van beperkte aansprakelijkheid 
De Organiserende Vennootschap is volledig zelf aansprakelijk wanneer er sprake is van opzettelijk gedrag en grove 
nalatigheid, evenals voor alle schaden die mochten voortvloeien uit een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, de fysieke 
integriteit en de gezondheid, ook wanner die worden veroorzaakt door haar organen, loontrekkenden en werknemers. 
  
Zij sluit elke andere aansprakelijkheid uit, om welke reden dan ook, behalve in geval van niet-naleving van een essentiële 
contractuele verplichting (fundamentele verplichting). Een fundamentele verplichting is elke verplichting die in een 
overeenkomst is vastgelegd, zonder welke de beoogde doelstelling niet kan worden bereikt en het naleven daarvan door de 
partij bij die overeenkomst terecht mag worden verwacht. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische 
te voorziene schade. 
  
De Organiserende Vennootschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens, met name tijdens 
de overdracht van gegevens en andere technische fouten. Het is aan alle deelnemers om alle passende maatregelen te nemen 
om hun software en terminals tegen virussen en andere technische aanvallen te beschermen. Alle websites van de 
Organiserende Vennootschap zijn beschermd door aanzienlijke technische maatregelen tegen technische aanvallen, evenals 
indringing en verspreiding van virussen door derden. 
  
De Organiserende Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die zich kunnen voordoen 
tijdens het gebruik van de prijs. Zij is niet verantwoordelijk in het geval dat een winnaar zich in de onmogelijkheid bevindt 
om de prijs te gebruiken. 
 
De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor, zonder dat haar aansprakelijkheid kan worden ingeroepen, wat 
de deelnemers aanvaarden, om geen prijs toe te kennen aan een winnaar wiens openbaar gemaakte uitingen - met name maar 
niet uitsluitend op sociale netwerken - in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden, en die in het bijzonder de 
aanzetting kunnen zijn - doch niet uitsluitend - tot het plegen van misdaden of misdrijven, discriminatie, haat of geweld 
vanwege ras, religie, geslacht of oriëntatie seksuele, etniciteit of natie, verontschuldiging van het nazisme, betwisting van het 
bestaan van misdaden tegen de menselijkheid, inbreuk op het gezag van justitie, laster en belediging, inbreuk op de privacy of 
handelingen die minderjarigen in gevaar brengen, evenals wegens zijn opmerkingen met betrekking tot verboden voorwerpen 
en/of werken, lasterlijke aantijgingen, grove beledigingen en gewelddadige boodschappen, of die in strijd zijn met de geldende 



wetgeving, berichten over tabak, alcohol en drugs die niet voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen, berichten die de 
consumptie van verboden stoffen of zelfmoord of enig gevaarlijk gedrag aanmoedigen, berichten die inbreuk maken op de 
rechten van anderen en de veiligheid van personen en eigendommen ondermijnen, in strijd met het privékarakter van de 
correspondentie, bestaande uit naaktscènes of uit een boodschap die direct of indirect een mening, het behoren tot een stroming 
of een religie naar voren brengen. Meer in het algemeen behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor, zonder 
dat haar aansprakelijkheid in dit verband kan worden ingeroepen, wat de deelnemers aanvaarden, om de prijs niet toe te kennen 
aan een winnaar wiens openbare uitingen, direct of indirect, het imago van de Organiserende Vennootschap, haar producten 
en/of diensten of haar merken kunnen beschadigen. 
  
Deelnemers worden geïnformeerd dat indien de Organiserende Vennootschap, op welke manier dan ook, op de hoogte wordt 
gesteld van dergelijke uitingen, zij de deelname van de persoon in kwestie vrijelijk zal mogen verwijderen, dan wel weigeren 
dat hij als winnaar wordt aangewezen en de prijs aan hem over te dragen (in dit geval blijft de prijs eigendom van de 
Organiserende Vennootschap die er vrijelijk over zal beschikken). Indien van toepassing, zal de Organiserende Vennootschap 
de bestreden inhoud voorleggen aan de administratieve of gerechtelijke autoriteiten. 
 
De Organiserende Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij door overmacht of gebeurtenissen waarover 
zij geen controle heeft, ertoe gebracht wordt het Spel te annuleren, te verlengen, te inkorten, te wijzigen of ui te stellen.  
  
Elke wijziging zal van tevoren aangekondigd worden via elk geschikt middel. Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan het 
Spelreglement kunnen dan tijdens het Spel worden verwerkt en zullen als bijlagen bij onderhavig Spelreglement worden 
toegevoegd. 
  
De Organiserende Vennootschap kan evenmin niet aansprakelijk worden gesteld voor enige storing die de goede werking van 
het Spel verhindert of die het computersysteem van een deelnemer heeft beschadigd, noch voor de slechte e-mailroutering 
door de exploitanten. 
  
Het is aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software die op hun apparatuur 
(computer, mobiele telefoon, etc.) zijn opgeslagen, tegen elke aanval te beschermen. 
  
De Organiserende Vennootschap kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële of immateriële schade 
die wordt toegebracht aan de deelnemer, aan zijn computer- en/of telefoonapparatuur en aan de daarin opgeslagen gegevens, 
noch voor enige directe of indirecte gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, met name op hun persoonlijke of 
beroepsactiviteit. De verbinding met de Website en de deelname aan het Spel geschieden geheel onder de aansprakelijkheid 
van de deelnemer, die zelf verantwoordelijk is voor het beschermen van zijn eigen gegevens, software en computer- en 
telefoonapparatuur tegen elke aanval. Deelname aan het Spel impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en 
beperkingen van het Internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico’s op 
besmetting door eventuele virussen die op het Internet circuleren. 
  
De Organiserende Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, diefstal, postschade, 
onleesbaarheid van postzegels door toedoen van de postdiensten. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld en er kan geen 
beroep tegen haar worden gedaan indien er zich gebeurtenissen voordoen die de kenmerken van overmacht vertonen 
(stakingen, slecht weer, etc.) en die de deelnemers gedeeltelijk of volledig de mogelijkheid ontnemen om aan het Spel deel te 
nemen en/of de winnaars gedeeltelijk of volledig het voordeel van hun verdiensten ontnemen. 
  
De Organiserende Vennootschap mag het Spel geheel of gedeeltelijk annuleren of opschorten indien blijkt dat er fraude is 
gepleegd, in welke vorm dan ook (implementatie van een geautomatiseerd antwoordsysteem, ongebruikelijk winfrequentie, 
etc.), in het bijzonder via de computer of telefoon in het kader van de deelname aan het Spel, met name bij verstrekken van 
onjuiste informatie. In dit verband, de Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen 
aan fraudeurs en/of de daders van dergelijke fraudes te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken. 
  
De Organiserende Vennootschap en haar partners kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor incidenten 
die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de begiftigingen door de begunstigden of hun gasten zodra de winnaars deze in 
bezit zullen hebben genomen. 
  
In alle gevallen, indien de goede administratieve en/of technische werking van het Spel wordt verstoord door een virus, 
computer- of telefoon bug, ongeoorloofde menselijke tussenkomst of enige andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de 
Organiserende Vennootschap, behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor om het Spel te onderbreken. 
  
ARTIKEL 8 - Bescherming van persoonsgegevens 
Als onderdeel van zijn deelname aan het Spel en in het algemeen tijdens zijn communicatie met de Organiserende 
Vennootschap, is de deelnemer verplicht om bepaalde persoonsgegevens die hem betrekken te verstrekken. 
  
Deze persoonsgegevens en in het bijzonder de door deelnemers verstrekte nominatieve gegevens zullen door de Organiserende 
Vennootschap worden verwerkt door middel van een computersysteem.  
  
Persoonsgegevens worden door de Organiserende Vennootschap gebruikt om het Spel soepel te laten verlopen. De gegevens 
van de winnaars kunnen worden getoond op de Website van de Organiserende Vennootschap met afkorting van hun namen. 



Voorts is het nodig om de gegevens van de winnaars door te geven aan de partners die de prijzen, de post of de pakketdiensten 
organiseren of verzenden. De persoonsgegevens die verplicht moeten worden verstrekt, worden als zodanig aangegeven op de 
deelnameformulieren. Het verplichte karakter van het invullen van de gegevens vloeit voort uit de noodzaak om de winnende 
deelnemers te kunnen contacteren en de prijs te kunnen verzenden. De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor 
deelname aan het Spel en toekenning van de prijs. De deelnemers die vóór het einde van het Spel en het toekennen van de prijs 
het recht uitoefenen om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen, worden geacht te hebben afgezien van hun deelname 
en van hun recht op een prijs.  
  
Indien een deelnemer zich ook heeft opgegeven om de Pink Lady® nieuwsbrief te ontvangen, worden zijn persoonsgegevens 
gebruikt door de Organiserende Vennootschap of door ondernemingen die eraan zijn gekoppeld met het oog op digitale (via 
e-mail) directe reclame, het aanbod van aanbiedingen op basis van een gebruiksanalyse en gericht op interessegebieden, de 
organisatie van wedstrijdspellen en om de realisatie van statistische studies, analyses en kijkcijfermetingen, mogelijk te maken 
(hierna “gebruik voor reclamedoeleinden”). Persoonsgegevens worden echter alleen voor reclamedoeleinden gebruikt indien 
de deelnemer er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd alvorens deze gegevens in te voeren. De deelname aan het Spel is niet 
afhankelijk van de toestemming voor gebruik voor reclamedoeleinden. De toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden 
ingetrokken bij de Organiserende Vennootschap. De deelnemer kan aan het Spel blijven deelnemen zelfs nadat hij zijn 
toestemming heeft ingetrokken. 
  
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan ondernemingen die geen verband houden met de Organiserende 
Vennootschap buiten de bepalingen van deze overeenkomst. 
  
De deelnemer wordt erop gewezen dat wanneer hij de Website bezoekt er een cookie wordt opgeslagen op de harde schijf van 
zijn computer. Dit is een klein computerbestand dat wordt gebruikt om navigatie op de site op te nemen. Cookies worden 
gebruikt om de deelnemer te identificeren en hem sneller toegang te geven tot informatie zonder dat hij deze steeds opnieuw 
hoeft in te voeren. Ze kunnen in geen geval de gegevens op zijn computer beschadigen. De deelnemer kan zich verzetten tegen 
het opslaan van deze cookie op zijn harde schijf, door deze functie uit te schakelen in zijn browsersoftware. Wanneer deze 
functie is uitgeschakeld, behoudt de deelnemer de mogelijkheid om de Website te bezoeken en deel te nemen aan het Spel. 
  
ARTIKEL 9 - Rechtsgrondslag, verzamelde gegevens, bewaartermijn, rechten van de deelnemer 
 
De verzamelde gegevens worden alleen bewaard door de Organiserende Vennootschap voor de tijd die nodig is voor de 
hierboven uiteengezette doeleinden. 
De deelnemer heeft het recht om op elk moment zijn persoonsgegevens te raadplegen, te laten corrigeren of wissen en deze in 
te trekken. De deelnemer heeft bovendien ook het recht om de verwerking en de overdraagbaarheid van zijn gegevens te 
beperken en heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. 
De deelnemer heeft ook het recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens op elk moment in te 
trekken. De deelnemer heeft het recht om richtlijnen te formuleren met betrekking tot het lot dat na zijn overlijden voor zijn 
gegevens wordt gereserveerd. Om dit recht uit te oefenen, dient men schriftelijk contact op te nemen met de Organiserende 
Vennootschap. Indien de deelnemer niet tevreden is met deze uitwisselingen, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij 
de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). 
 
Als onderdeel van zijn deelname aan het spel Pink Lady® en in het algemeen tijdens zijn uitwisselingen met Pink Lady® 
Europe, is de deelnemer verplicht om bepaalde persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te verstrekken. 
  
Deze gegevens worden verwerkt door de vereniging Pink Lady® Europe, waarvan de contactgegevens bovenaan onderhavig 
document zijn vermeld. 
De rechtsgrondslag van toepassing op de persoonsgegevensverwerking is: 
  
de uitvoering van een overeenkomst voor het beheer van de deelname van de deelnemer aan het Pink Lady®-spel; 
  
het legitieme belang en, indien van toepassing, de toestemming van de deelnemer voor de verrijking en verbetering van de 
klanten- / prospectendatabase, de ontwikkeling van Pink Lady®-aanbiedingen en met name het verstrekken van 
gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van de gebruiksanalyse, het organiseren van wedstrijdspellen, het uitvoeren van 
statistische onderzoeken, analyses en kijkcijfermetingen, het informeren van de deelnemer in het bijzonder door het versturen 
de Pink Lady® nieuwsbrief; 
  
de naleving van een wettelijke verplichting voor de strijd tegen fraude en witwassen evenals archiveringsverplichtingen. 
  
DOEL 
  
De doeleinden van deze verwerking zijn om de deelnemer een optimaal gebruik van de voordelen van het wedstrijdspel te 
garanderen en om Pink Lady® in staat te stellen haar aanbiedingen aan de deelnemer toe te passen en deze te informeren. 
  
  
VERZAMELDE GEGEVENS 
  
De verzamelde gegevens zijn: 



Identiteitsgegevens (naam, voornaam, beleefdheidstitel) 
Contactgegevens (postadressen, e-mailadres, telefoonnummer) 
Verbindingsgegevens (IP-adres, datum en tijd van deelname) 
Authenticatiegegevens (gecodeerd wachtwoord) 
Gegevens met betrekking tot het gebruik van unieke Pink-codes en de werking van het Pink Lady®-account van de deelnemer  
® (IP-adres, datum en tijd van invoer van elke unieke code, bestelgegevens, actuele aantal Pink-punten, actief of verlopen, 
administratieve gegevens van het account van de deelnemer in het bijzonder in geval van blokkering, situatiegegevens over 
affiniteitsbelangen (hobby) of gezinssituaties (aantal en leeftijd van kinderen) om contextuele aanbiedingen te doen). 
  
De duur van de persoonsgegevensverwerking is: 
•          voor gegevens van deelname aan het Spel: 90 dagen vanaf de dag van de trekkingsdatum 
•          voor contactgegevens: 90 dagen 
•          voor abonnementsgegevens aan een mailinglijst: 3 jaar 
•          voor Club-accountgegevens: direct na verwijdering van het account 
  
Voor de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst: 
  
voorbij de duur van uitvoering van de overeenkomst: 
- gedurende 5 jaar als bewijs van de burgerlijke overeenkomst 
- gedurende 10 jaar in het kader van boekhoudkundige verplichtingen. 
  
Deze gegevens worden door Pink Lady® Europe bewaard alleen voor de tijd die nodig is voor de hierboven uiteengezette 
doeleinden. De gegevens worden daarom voor de volgende periodes bewaard: 
  
voor de gegevens die nodig zijn om de lidmaatschap bij Club Pink Lady® te beheren: de duur van de lidmaatschap bij Club 
Pink Lady®. 
  
  
Daarna: 
gedurende 3 jaar vanaf het einde van de lidmaatschap bij Club Pink Lady® voor commerciële prospectie. 
  
Gedurende 5 jaar als bewijs van de overeenkomst volgens het Franse burgerlijk wetboek. 
Gedurende de periode voorzien in de geldende bepalingen van gegevens die zijn opgeslagen op grond van een wettelijke 
verplichting.  
  
Binnen de grenzen van hun respectieve toeschrijvingen en voor de hierboven genoemde doeleinden, de toegang tot deze 
gegevens is voorbehouden aan: (i) de interne teams van Pink Lady® die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de 
administratie van de Club Pink Lady® en (ii) de door Pink Lady® aangewezen serviceproviders die haar bij staan bij het 
beheer en de administratie van de Pink Lady® Club, in het bijzonder aan de communicatiebureaus, webmasters en hosts die 
door Pink Lady® zijn gemachtigd, evenals aan de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het centraliseren van 
bestellingen en verzendingen, en voor het reageren op vragen of verzoeken van deelnemers. 
  
De persoonsgegevens die verplicht moeten worden verstrekt, worden als zodanig aangegeven op de deelnameformulieren. De 
verplichte aard van het invullen van de gegevens vloeit voort uit de noodzaak om contact te kunnen opnemen, de winnende 
deelnemers te laten profiteren van de gewonnen prijs, de Pink Lady® Club te exploiteren en de Pink Lady®-aanbiedingen en 
de voordelen van de Pink Lady® Club zo goed mogelijk toe te passen aan de behoeften van de deelnemers. Zonder deze 
gegevens kan Pink Lady® de lidmaatschap bij Pink Lady® Club niet registreren. 
  
De deelnemer heeft te allen tijde het recht op toegang, rectificatie, verwijdering van persoonsgegevens die op hem betrekking 
hebben, evenals het recht om de verwerking en de overdraagbaarheid van zijn gegevens te beperken, en het recht om niet te 
worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering). De deelnemer heeft ook het recht om de 
toestemming die hij heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens op elk moment in te kunnen trekken. De 
deelnemer heeft het recht om richtlijnen te formuleren met betrekking tot het lot dat na zijn overlijden voor zijn gegevens 
wordt gereserveerd. Om dit recht uit te oefenen, volstaat hij om een brief te sturen naar: Pink Lady® Europe, 145 avenue de 
Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrijk of naar customerservice@pinkladyeurope.com, en zijn eigen identiteit te rechtvaardigen. 
Indien de deelnemer niet tevreden is met deze uitwisselingen, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Nationale 
Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). 
  
Artikel 10 - Intellectuele en industriële eigendom 
  
Elke ongeoorloofde reproductie van deze merken, logo’s en onderscheidende tekens vormt een inbreuk die strafrechtelijk kan 
worden bestraft. 
  
Alle merken, logo’s, teksten, afbeeldingen, video’s en andere onderscheidende tekens die worden weergegeven op de Website 
en op de websites waartoe toegang via hypertext links mogelijk is, zijn het exclusieve eigendom van hun eigenaren en zijn als 
zodanig in de hele wereld beschermd door de bepalingen van het Franse wetboek intellectuele eigendom. Hun ongeoorloofde 
reproductie vormt een overtreding die strafrechtelijk kan worden bestraft. 



  
Deelname aan het Spel impliceert de volledige aanvaarding door de deelnemers van onderhavig Spelreglement. 
  
Artikel 11 - Bewijsovereenkomst 
  
Alleen de uitdrukkelijke overeenkomst tussen de deelnemer en “De organisator”, de computersystemen en de 
gegevensbestanden van “De organisator” gelden als bewijsmiddel. 
  
De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van “De Organisator” onder redelijke voorwaarden van 
veiligheid en betrouwbaarheid, worden beschouwd als bewijs van de relaties en communicatie die plaatsvinden tussen de 
Organiserende Vennootschap en de deelnemer. 
  
Er wordt daarom overeengekomen dat, behalve in geval van kennelijke fout, “De Organisator” zich kan beroepen op - in het 
bijzonder met het oog op het bewijzen van enige handeling, feit of nalatigheid - programma’s, gegevens, bestanden, opnames, 
bewerkingen en andere elementen (zoals monitoringverslagen of andere rapporten) van computer- of elektronische aard of in 
een elektronisch verslagleggingsformaat of op een gegevensdrager vastgesteld, die rechtstreeks of onrechtstreeks door “De 
Organisator” worden ontvangen of opgeslagen, met name in zijn computersystemen. 
  
De beschouwde elementen gelden dus als bewijs en als ze door “De Organisator” in een geschil- of andere procedure als bewijs 
worden aangedragen, dan zullen ze ontvankelijk, geldig en tegenstelbaar zijn tussen de partijen op dezelfde manier, onder 
dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk ander document dat in schriftelijke vorm zou worden opgesteld, 
ontvangen of bewaard. 
  
Alle soorten handelingen die na registratie worden uitgevoerd met gebruikmaking van de ID en de code die aan een deelnemer 
zijn toegewezen, worden, na onweerlegbaar verondersteld te zijn, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. 
  
Artikel 12 - Overige bepalingen  
 
De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om te beslissen zonder beroep over eventuele moeilijkheden die 
zich kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van onderhavig Spelreglement, met dien verstande 
dat er geen geschil zal worden toegestaan met name over de spelvoorwaarden, de resultaten, de gewonnen prijzen of hun 
ontvangst, een maand na het einde van het Spel. Behalve in het geval van kennelijke fouten, wordt overeengekomen dat de 
informatie die voortvloeit uit de spelsystemen van “De Organisator” bewijskracht heeft in elk geschil met betrekking tot de 
verbindingselementen en de computerverwerking van genoemde informatie met betrekking tot het Spel. 
  
Het volledige Spelreglement is gratis beschikbaar op de Website of gratis verkrijgbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek aan 
het adres van de Organiserende Vennootschap. 
  
De Organisator behoudt zich het recht voor, zonder dat haar aansprakelijkheid kan worden ingeroepen, om het Spel, de regels 
en de prijzen, indien de omstandigheden dit vereisen, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, uit te breiden of te annuleren. 
  
Eventuele wijzigingen aangebracht in het onderhavige Spelreglement worden beschouwd als aanhangsels van het 
Spelreglement en zijn op de Website toegankelijk onder dezelfde voorwaarden. 
  
In deze gevallen kunnen deelnemers of enige andere persoon geen aanspraak maken noch op geïndividualiseerde informatie, 
noch op schade. 
  
Het Spelreglement is gedeponeerd bij SAS EXADEX (DURROUX-LANÇON-SCHUYTEN-GEORGET-MATHIEU), 
eigenaar van een deurwaarderskantoor te MONTPELLIER, gevestigd aan de 161 rue Yves Montand, Parc 2000. Het 
Spelreglement is te raadplegen op de volgende website: 
 
Frankrijk: www.pinkchefs-pinklady.fr  
België : www.pinkchefs-pinklady.be  
Ierland: www.pinkchefs-pinklady.com  
Italië: www.pinkchefs-pinklady.it  
Duitsland: www.pinkchefs-pinklady-aldi.de & www.pinkchefs-pinklady-aldistore.de 
Portugal: www.pinkchefs-pinklady.pt  
Spanje: www.pinkchefs-pinklady.es 

Luxemburg : www.pinkchefs-pinklady.lu 
Nederland : www.pinkchefs-pinklady.nl 
 
en kan op eenvoudig schriftelijk verzoek kosteloos naar het adres van de deelnemer worden gestuurd.  
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