
FAQ 
WAT IS DE OUD ZOETERWOUDE FOTOWEDSTRIJD? 

In 2020 bestaat Oud Zoeterwoude vijftig jaar. De ‘gouden’ verjaardag gaan we vieren 

en daar willen wij de inwoners van Zoeterwoude actief bij betrekken. Het is een 

wedstrijd voor alle (oud) inwoners van Zoeterwoude en voor alle leeftijden. 

WAT IS HET THEMA? 

Het thema is ‘oud Zoeterwoude’, dat kan heel breed gezien worden. Het kan een foto 

van het landschap zijn, een vervallen bruggetje, een markant oud pand, een 

bijzonder persoon, een festiviteit, een ambacht, een detail van een opmerkelijke 

locatie, noem maar op, zolang de foto maar betrekking heeft op Zoeterwoude.  

WAAROM EEN WEDSTRIJD VAN EEN JAAR? 

We willen iedereen royaal de tijd geven de beste foto te maken en ook de kans geven 

daarbij gebruik te kunnen maken van alle seizoenen van het jaar.  

WIE ZITTEN ER IN DE JURY? 

Drie, in Zoeterwoude en omstreken zeker bekende, personen waarvan wij de namen 

nog niet vrijgeven om omkoping te voorkomen! ; -) 

HOE WORDT DE FOTO BEOORDEELD? 

De jury beoordeelt de foto’s zonder enige kennis over de maker / maakster van de 

foto. Zij kiezen de top 3. 

WAAR KUN JE TERECHT VOOR VRAGEN? 

Door een e-mail te sturen naar fotowedstrijd@oudzoeterwoude.nl 

HOE KUN JE MEEDOEN? 

Door een zelfgemaakte foto te sturen naar fotowedstrijd@oudzoeterwoude.nl onder 

vermelding van je voor- en achternaam, adres, leeftijd en telefoonnummer. Je mag 

de foto een titel geven en beschrijving is ook gewenst. Wij sturen je dan zo snel 

mogelijk een bevestigingsmail toe. Mocht je binnen een aantal dagen geen mail 

ontvangen hebben, vergeet dan niet eerst de spam te bekijken. Anders even een 

extra berichtje sturen naar hetzelfde adres, we willen er zeker van zijn dat alle 

ingestuurde foto’s ook daadwerkelijk bij ons binnen komen.  

HOEVEEL FOTO’S MAG JE MAXIMAAL INSTUREN? 

Drie foto’s per persoon 

AAN WELKE VOORWAARDE MOET DE FOTO VOLDOEN? 

De foto mag niet voorzien zijn van een watermerk. De foto die je instuurt moet 

gemaakt zijn door jouzelf. Het is dus niet toegestaan beeldmateriaal van anderen in 
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te sturen. Ook mag de foto niet deelnemen aan een andere fotowedstrijd of 

competitie. De foto moet betrekking hebben op (oud) Zoeterwoude. 

AAN WELKE (TECHNISCHE) SPECIFICATIES MOET DE FOTO VOLDOEN? 

Een foto moet een JPG-bestand zijn met een maximaal aantal pixels van 6000x6000. 

De maximale bestandsgrootte is 30 MB. (Te) Kleine bestanden kunnen mogelijk niet 

goed worden afgedrukt, houd daar wel rekening mee. Grote bestanden graag apart 

versturen via www.wetransfer.com. Dit is gratis en makkelijk. Wel graag alsnog een 

e-mail naar fotowedstrijd@oudzoeterwoude.nl met daarin alle benodigde 

informatie. Zowel het inzenden van kleur als zwart-wit foto’s is toegestaan.  

TOT WANNEER KAN JE DE FOTO’S INSTUREN? 

De wedstrijd loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Uiterlijke 

inleverdatum is zondag 5 januari 2020. Foto’s die na die datum nog binnenkomen 

zullen niet meer deelnemen aan de wedstrijd.  

WAT KRIJGEN DE WINNAARS? 

De winnaars krijgen een rondvaart aangeboden door Zoeterwoude. De winnaar mag 

daarbij 9 gasten meenemen, de nummer twee 5 gasten en de nummer drie 3 gasten. 

De winnaars verschijnen ook in een uitgave van de Suetan. Daarnaast ontvangen de 

winnaars een ingelijste uitvergroting en worden de winnaars vermeld op de website  

en op sociale media van Oud Zoeterwoude.  

HOE WORDT DE SELECTIE VAN DE JURY BEKEND GEMAAKT? 

Je krijgt een persoonlijk bericht als jouw foto is geselecteerd. 

HOE BEOORDEELT DE JURY EEN FOTO? 

De jury hanteert bij het beoordelen van de foto’s verschillende criteria en let daarbij 

bijvoorbeeld op compositie, belichting, creativiteit, originaliteit, gekozen perspectief, 

kleurgebruik en stijl. 

WAAR WORDEN DE (WINNENDE) FOTO’S VOOR GEBRUIKT? 

Alle foto’s worden eigendom van Stichting Oud Zoeterwoude. Alle foto’s worden 

gepresenteerd tijdens een expositie. Tevens kan Stichting Oud Zoeterwoude de 

foto’s gebruiken en publiceren, al dan niet commercieel, in alle overige kanalen zoals 

de Suetan, sociale media, nieuwsbrieven en andere (promotionele) uitingen. De 

foto’s kunnen in dat kader ook worden gebruikt voor merchandising van Oud 

Zoeterwoude. Denk daarbij aan een muismat, koffiekop of andere promotionele 

artikelen. 
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ACTIEVOORWAARDEN 

1. ALGEMEEN 

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: 'de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door Stichting 

Oud Zoeterwoude, gevestigd te Suetanpad 5, 2381ED Zoeterwoude (hierna: 'SOZ') georganiseerde 

fotowedstrijd (hierna: 'de Fotowedstrijd'). Op de website oudzoeterwoude.nl (hierna: 'de Website') is 

alles over de Fotowedstrijd te lezen. 

1.2 Deelname aan de door SOZ georganiseerde Fotowedstrijd houdt acceptatie van deze 

Actievoorwaarden in. Enige betwisting van deze Actievoorwaarden wordt niet in overweging 

genomen. 

1.3 SOZ behoudt zich het recht voor afwijkend van deze Actievoorwaarden te beslissen. 

1.4 Eventuele klachten,  bezwaren en vragen in verband met de Fotowedstijd kunnen aan SOZ 

kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan 

fotowedstrijd@oudzoeterwoude.nl. 

1.5 Op deze Actievoorwaarden en op deelname aan de Fotowedstrijd is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing.  

 

2. DE FOTOWEDSTRIJD 

2.1 Op oudzoeterwoude.nl worden deelnemers (hierna: ‘Deelnemer(s)’) opgeroepen om een foto en 

een omschrijving van de foto op te sturen. Via de e-mail kan iedereen die wil deelnemen aan de 

fotowedstrijd en zijn/haar foto insturen van 1 januari 2019 tot en met 5 januari 2020. Per Deelnemer 

kan maximaal drie (3) foto’s worden ingezonden. De foto’s worden beoordeeld door een bekwame 

jury. 

2.2 Deelname aan de Fotowedstrijd is gratis. Alleen de kosten voor het internetgebruik zijn voor 

rekening van de Deelnemer. 

2.3 Het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto 

verandert is niet toegestaan. Het samenvoegen van foto's of het maken van collages is ook niet 

toegestaan. 

2.4 SOZ behoudt zich het recht voor om de Fotowedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder 

voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzen en/of deze 

Actievoorwaarden en/of eventuele prijzen te wijzigen, zonder op enigerlei wijze tot 

schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers aan de Fotowedstrijd. 

2.5 De inzendingen worden na 5 januari 2020 beoordeeld door een jury. 

2.6  Er worden drie winnaars aangewezen, 1e plaats, 2e plaats en 3e plaats. De winnaars en de 

winnende foto's worden bekend gemaakt en gepubliceerd op de Website, in social media, in 

nieuwsbrieven en worden vermeld en gepubliceerd in de Suetan. Door deelname aan deze 

Fotowedstrijd verlenen winnaars uitdrukkelijk toestemming aan SOZ om zijn/haar naam, alsmede de 

winnende foto’s voor promotionele/Pr-doeleinden met betrekking tot deze Fotowedstrijd te 

gebruiken. 

 



2.7 De winnaars krijgen een rondvaart aangeboden door Zoeterwoude. De winnaar mag daarbij 9 

gasten meenemen, de nummer twee 5 gasten en de nummer drie 3 gasten. De winnaars verschijnen 

ook in een uitgave van de Suetan. Daarnaast ontvangen de winnaars een ingelijste uitvergroting en 

worden de winnaars vermeld op de website en op sociale media van Oud Zoeterwoude. 

2.8 Over de uitslag van de Fotowedstrijd van SOZ kan niet worden gecorrespondeerd. 

2.9 Foto’s mogen niet eerder zijn gepubliceerd en/of bekroond zijn bij andere fotowedstrijden in 

Nederland & België (print & online). 

2.10 Foto’s mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. 

2.11 Ingezonden foto’s mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de 

privacy van derden aantast of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot 

overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende (kinder)pornografische 

en ander seksueel getinte foto’s in te sturen. 

2.12 Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd. 

2.13 De foto's dienen een maximale beeldgrootte van 6000x6000 pixels te hebben. De maximale 

bestandsomvang van 30MB. Kleine bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgedrukt, houdt 

daar rekening mee. Grotere bestanden worden niet in behandeling genomen. De foto's dienen te 

worden aangeleverd als jpg-bestand met kleurprofiel SRGB. 

2.14 Zowel het inzenden van kleur als zwart-wit foto’s is toegestaan. 

2.15 Foto’s mogen niet voorzien te zijn van een watermerk. 

 

3. DEELNEMER 

3.1 Om deel te kunnen nemen wordt om de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, tussenvoegsel, 

achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en huisadres. 

3.2 Deelname staat open voor iedere in Zoeterwoude woonachtige natuurlijke persoon, met 

toestemming van ouder/verzorger voor minderjarigen tot 18 jaar. Of voor een persoon die kan 

aantonen woonachtig in Zoeterwoude te zijn geweest. 

3.3 SOZ is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens (naam, e-

mailadres etc), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, 

hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de 

Deelnemer. 

3.4 SOZ heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs te tonen. 

3.5 SOZ behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te 

sluiten als de betreffende Deelnemer op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden 

of anderszins onrechtmatig handelt jegens SOZ. SOZ heeft ook het recht om een Deelnemer van 

deelname aan de Fotowedstrijd uit te sluiten als blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of 

misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. 

 



3.6 In beginsel zal SOZ het Fotomateriaal altijd openbaar maken en publiceren met naamsvermelding 

van de betreffende Deelnemer. In een later stadium kan het voorkomen dat de naam van de 

Deelnemer niet meer wordt genoemd. De Deelnemer zal zich in dat geval niet onredelijkerwijs 

verzetten tegen het gebruik van het Fotomateriaal zonder naamsvermelding. 

 

4. STEMMEN / KEUZE VAN DE JURY 

4.1 Gedurende het stemproces kan er gestemd worden op maximaal drie foto’s per deelnemer per e-

mailadres. De jury kiest.  

 

5. PRIJZEN 

5.1 De winnaars krijgen een rondvaart aangeboden door Zoeterwoude. De winnaar mag daarbij 9 

gasten meenemen, de nummer twee 5 gasten en de nummer drie 3 gasten. De winnaars verschijnen 

ook in een uitgave van de Suetan. Daarnaast ontvangen de winnaars een ingelijste uitvergroting en 

worden de winnaars vermeld op de website en op sociale media van Oud Zoeterwoude. 

5.2 Als er sprake is van een te winnen prijs, staat dat vermeld op de Website. Per Deelnemer dan wel 

per e-mailadres wordt slechts één prijs uitgekeerd en iedere prijs is uniek en staat op naam van de 

betreffende winnaar. 

5.3 De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. 

5.4 SOZ stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat 

moment verkeren.  

5.5 Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan 

eventuele promotionele activiteiten in verband met de Fotowedstrijd (o.a. de uitreiking van de prijs). 

5.6 Eventuele foto's en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door SOZ dan wel door de partij die de 

prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. SOZ is hiervoor geen 

vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer. 

5.7 Nadat de uitslag van de Fotowedstrijd bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op 

de hoogte gesteld. Ze worden dan ook op de hoogte gebracht over de wijze waarop een en ander 

wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs. 

5.8 SOZ heeft het recht de winnende Deelnemers met initialen en achternaam op de Website bekend 

te maken. 

 

6. GEBRUIK INGEZONDEN FOTOMATERIAAL 

6.1 Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de ingezonden foto (hierna: 'het 

Fotomateriaal') en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te 

nemen aan de Fotowedstrijd en een licentie conform artikel 6.2 te verstrekken. Deelnemer vrijwaart 

SOZ ten aanzien van aanspraken van de derden ter zake. 

6.2 Door inzending geeft de Deelnemer SOZ het niet exclusieve en onbeperkte recht om het 

Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op de website 

van SOZ en alle andere aan SOZ gerelateerde uitgaven, zowel online als print (waaronder via 



platforms, websites en knipseldiensten van derden), zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd 

is. Het hierboven omschreven gebruiksrecht omvat daarnaast het recht om het Fotomateriaal te 

gebruiken voor merchandising van SOZ zoals kalenders, muismatten, koffiekoppen en andere 

promotionele artikelen. 

6.3 Deelnemer is te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken. 

 

7. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID 

7.1 Wie is de gegevensbeheerder? 

SOZ (hierna de ‘gegevensbeheerder’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

van Deelnemer. Er kan op het volgende e-mailadres contact worden opgenomen met 

secretaris@oudzoeterwoude.nl.   

7.2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

De gegevensbeheerder verwerkt de door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens (hierna de 

'gegevens') en de gegevens die tijdens de deelname aan de Fotowedstrijd worden verzameld. De 

gegevens omvatten: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en 

woonadres. 

7.3 Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt? 

De gegevens worden voor de volgende doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt om het 

contract waaraan Deelnemer deelneemt uit te voeren en om deel te kunnen nemen aan de 

Fotowedstrijd, inclusief het beheer en de afwikkeling van deze wedstrijd; 

7.4 Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij gegevens van Deelnemer? 

De gegevensverwerking is verplicht voor de contractuele doeleinden, aangezien dit noodzakelijk is 

voor de deelname aan de actie onder artikel 7.3 hierboven en om aan wettelijke verplichtingen te 

voldoen onder artikel 7.3 hierboven. 

De verwerking voor legitieme belangen is noodzakelijk om het rechtmatige belang van de 

gegevensbeheerder en zijn tegenpartijen te vervullen om de economische activiteiten onder artikel 

7.3 te verrichten volgens par. 3 artikel 6 van de algemene verordening gegevensbescherming van de 

Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'algemene verordening gegevensbescherming'). Deze 

verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van Deelnemer, aangezien de 

gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke 

economische activiteiten uit te voeren. De verwerking op basis van legitieme belangen is niet 

verplicht en Deelnemer kan op elk moment bezwaar maken zoals uiteengezet in artikel 7.8 van dit 

privacybeleid, maar in dat geval mogen de gegevens niet verder worden gebruikt voor legitieme 

belangen. 

De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt naar believen. Als Deelnemer geen toestemming 

verleent, kan Deelnemer onze generieke marketingcommunicatie of de op Deelnemers interesses en 

behoeften gebaseerde communicatie niet ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de 

instructies in artikel 7.8 van dit privacybeleid herroepen. 

7.5 Hoe verwerken wij de gegevens van Deelnemer? 

 



De gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate 

veiligheidsmaatregelen beschermd die zorgen voor veiligheid, vertrouwelijkheid en het vermijden 

van ongeoorloofde toegang. 

7.6 Wie heeft er toegang tot de gegevens van Deelnemer? 

De gegevens worden voor alle hierboven beschreven doeleinden door de gegevensbeheerder 

verwerkt. 

De gegevens kunnen voor contractuele doeleinden ook worden doorgegeven aan de volgende 

categorieën van derden die taken uitvoeren die nodig zijn voor en die verband houden met de 

uitvoering van de actie (en eventuele uitreiking van de prijzen) binnen de Europese Unie en, binnen 

de grenzen die worden vermeld in artikel 7.7 hieronder, buiten de Europese Unie, zoals aan: (i) 

dienstverleners die hulp bieden bij de uitvoering van de actie, waaronder bekroonde 

organisatiebureaus, fiscale en juridische advieskantoren, (ii) IT- of archiveringsserviceproviders, (iii) 

groepsmaatschappijen. De gegevens kunnen om legitieme belangen gedeeld worden met (i) 

adviseurs op het gebied van belastingadvies en juridisch advies, (ii) gevolmachtigde bedrijven of een 

afgestoten bedrijfsonderdeel, potentiële kopers van de gegevensbeheerder en bedrijven die het 

resultaat zijn van mogelijke fusies, splitsingen of andere zakelijke transacties met betrekking tot de 

gegevensbeheerder, ook in het kader van de activiteiten die voor dergelijke transacties functioneel 

zijn en (iii) bevoegde autoriteiten. De gegevens kunnen uiteindelijk voor marketingdoeleinden aan 

bedrijven die tot de groep behoren en aan serviceproviders worden verstrekt. 

De hierboven genoemde partijen kunnen eventueel als gegevensverwerkers of onafhankelijke 

gegevenscontroleurs optreden. De bijgewerkte lijst met externe gegevensverwerkers is op het 

hoofdkantoor van de gegevensbeheerder beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het 

volgende e-mailadres contact op te nemen met de gegevensbeheerder 

secretaris@oudzoeterwoude.nl 

7.7 Worden de gegevens van Deelnemer naar het buitenland overgedragen? 

De gegevens van Deelnemer worden niet overgedragen aan landen binnen en buiten de Europese 

Economische Ruimte. 

Deelnemer heeft het recht om een kopie van de bovenstaande maatregel of nadere informatie te 

verlangen over de overdracht van zijn/haar gegevens. Deelnemer kan dit doen door contact op te 

nemen met de gegevensbeheerder op het adres dat in artikel 7.8 van dit privacy beleid wordt 

vermeld. 

7.8 Welke rechten heeft Deelnemer met betrekking tot zijn/haargegevens? 

Deelnemer heeft te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te krijgen dat zijn/haar gegevens al 

dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de 

juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (ii) om 

verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle gegevens die in strijd met 

toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en om in alle gevallen bezwaar te maken 

tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. 

Deelnemer kan dit recht uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres 

secretaris@oudzoeterwoude.nl 

Deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer er 

niet aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan. 



7.9 Wat is er veranderd toen op 25 mei 2018 als de Algemene Verordering Gegevensbescherming 

van kracht wordt? 

Op 25 mei 2018 werd de algemene verordening gegevensbescherming van kracht en zijn de volgende 

bepalingen van toepassing, die vóór die datum niet van toepassing waren: 

Bewaarperiode met betrekking tot de gegevens van Deelnemer 

De verzamelde gegevens (i) voor contractuele doeleinden en legitieme belangen worden zolang de 

actie duurt, bewaard, plus 2 jaar na de beëindiging van het contract uit hoofde van de actie, met 

uitzondering van de extra bewaarperiode die nodig is voor eventuele verdediging of zoals door de 

bevoegde autoriteiten of toepasselijke wetgeving vereist is; (ii) worden voor marketingdoeleinden op 

grond van artikel 7.3 letter c) punt (i) van dit privacy beleid net zolang bewaard als het contract uit 

hoofde van de actie duurt plus 24 maanden na de beëindiging van het contract, terwijl de gegevens 

voor de marketingdoeleinden onder artikel 7.3 letter c) punt (ii) van dit privacy beleid gedurende een 

periode van 12 maanden na de verzameling ervan worden bewaard. 

Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van Deelnemer verwijderd, 

geanonimiseerd of geaggregeerd. 

Aanvullende rechten 

Naast de rechten die in artikel 7.8 van dit privacy beleid vermeld zijn en in overeenstemming met de 

algemene verordening gegevensbescherming, heeft Deelnemer tevens op elk gewenst moment het 

recht om: 

De gegevensbeheerder te vragen de geversverwerking te beperken, waarbij: 

De Deelnemer de nauwkeurigheid van de gegevens betwist totdat we voldoende stappen hebben 

ondernomen om de juistheid ervan te rectificeren of te verifiëren; 

De verwerking onwettig is, maar Deelnemer niet wil dat wij de gegevens wissen; 

Wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar Deelnemer de 

gegevens zelf nodig hebt ter vaststelling of uitvoering van zijn/haar wettelijke rechten of om zich te 

verdedigen tegen juridische claims; of 

Deelnemer bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking uit hoofde van legitieme belangen en in 

afwachting is van of de gegevensbeheerder dwingende legitieme redenen heeft om de verwerking 

voort te zetten. 

Bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Deelnemer; 

Te verlangen dat de gegevens van Deelnemer onmiddellijk worden gewist; Een elektronische kopie 

van de door Deelnemer aan ons verstrekte gegevens te verlangen, als Deelnemer zijn/haar gegevens 

naar zichzelf of naar een andere provider wil laten overdragen ('dataportabiliteit'), als de gegevens 

automatisch verwerkt worden en de verwerking ofwel plaatsvindt (i) op basis van toestemming van 

Deelnemer of (ii) op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een 

contract uit hoofde van de actie; en 

Een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. 

7.10 De Deelnemer erkent door deelname aan de Fotowedstrijd op de hoogte te zijn van de 

inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden 

gemaakt en Deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van de Gegevensbeheerder. 



8. AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 SOZ, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige 

schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de 

Fotowedstrijd. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Actievoorwaarden kunnen hen niet 

worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele manier een (schade)verplichting voor SOZ, de 

door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden in het leven roepen. Zij zijn evenmin 

aansprakelijk voor eventuele kosten die Deelnemer maakt in verband met deelname aan de 

Fotowedstrijd. 

8.2 SOZ en haar vrijwilligers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 

verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de 

diensten in de door haar verstrekte prijzen. 

8.3 Met betrekking tot de deelname aan de Fotowedstrijd, de gevolgen en de uitvoering daarvan, 

zien de Deelnemer en genodigde af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en 

medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Fotowedstrijd. 

8.4 De Deelnemer vrijwaart SOZ van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van 

deze Actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer. 
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