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"
"
NIEUWSBRIEF I LOVE ECO  "
Artikel 1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving van de nieuwsbrief te http://
blog.iloveeco.be/nieuwsbrief/ (voortaan nieuwsbrief genoemd), ingericht door I Love Eco bvba 
(de organisator): 

‘I Love Eco': Green Bie BVBA, met zetel te Broekstraat 19, B-9140 Temse, ingeschreven onder het 
ondernemingsnummer 0825.003.014, hierna “I Love Eco” genoemd.  

‘Ontvanger’: Eenieder die zich inschrijft voor de nieuwsbrief van I Love Eco. Eveneens naar verwezen door 
‘je’. 

Door het invullen van de vereiste gegevens binnen de blogsite, en het klikken op de knop 
“Verstuur” ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Je wordt geacht deze zorgvuldig 
te hebben gelezen alvorens voor de nieuwsbrief in te schrijven. Daartoe staat steeds onderaan 
de pagina, boven de knop “Verstuur”, een duidelijke URL of link naar dit (PDF-)document. Dit 
document kan je als lokale kopie vervolgens op je PC opslaan.  

I Love Eco en de ontvangers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 

De inschrijving op de nieuwsbrief kan gepaard gaan met deelname aan de wedstrijd. In dat geval 
is het onderstaande wedstrijdreglement van toepassing.  

Artikel 2. Inschrijven  

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan door het invullen van de volledige naam en een geldig e-
mailadres. De I Love Eco-nieuwsbrief zelf is ten allen tijde gratis en verschijnt 1 x per maand.  

Indien de inschrijving gepaard gaat met een wedstrijd kan desgevallend een schiftingsvraag 
worden gesteld.  

Artikel 3. Bestaand juridisch kader 

Op deze wedstrijd zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Deze 
documenten kunnen teruggevonden via de URL: blog.iloveeco.be.  
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Artikel 4. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?  
I Love Eco hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. I Love 
Eco zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante 
vigerende wettelijke voorschriften. 
Eerst en vooral gebruiken we je persoonsgegevens om de goede technische werking van ons 
blogportaal te garanderen. Om een geldige nieuwsbrief te versturen dienen we immers te 
beschikken over je emailadres en naam. We kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je 
te voorzien van informatieve nieuwsberichten, nieuwe promoties of producten van I Love Eco, 
belangrijke nieuwsberichten, et cetera. Toegang tot je gegevens (versturen van nieuwsbrieven of 
berichten van promotionele aard) kan worden overgemaakt aan derden of partners, voor 
informatieve of publicitaire doeleinden. Je persoonlijke data zelf wordt nooit aan derden 
verkocht of doorgegeven. Er is wel een doorgifte van persoonlijke data in het kader van een 
wedstrijd. In dat geval krijgt de desbetreffende webshop of partner de nodige contactdetails 
van de winnende wedstrijddeelnemers. I Love Eco heeft alle mogelijke juridische en technische 
voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen 
geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij 
een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om 
schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.  

Artikel 5. Welke persoonsgegevens worden ingezameld? 

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke 
informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt 
beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een 
identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.  

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, 
inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. I Love Eco erkent dit recht, en 
levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is 
enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, of bij  manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden 
weggeschreven naar een bestand.  

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, 
terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren.  

I Love Eco voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor 
informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder titel 
2. De gegevens zijn toereikend en niet overmatig (naam en e-mailadres). 
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We kunnen ook analytische data verzamelen rond het gebruik en installatie van onze blogsite. 
Deze analytische data is vaak anoniem en dient enkel om de prestaties van onze blogsite te 
beoordelen.  

 
Artikel 6. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?  

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens bepaalt. 

I Love Eco treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Zij definieert het doel (titel 2) 
en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Zij voert de verwerking echter zelf 
niet uit, dit doet de feitelijke verwerker. 

Artikel 7. Wie is de feitelijke verwerker? 

Onder "verwerker" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van 
de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de 
personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd 
zijn om de gegevens te verwerken. 

Als feitelijke verwerker worden aangeduid: ‘MailChimp’ Rocket Science Group LLC, 515 Means 
St., Suite 404, Atlanta, Georgia-30318, USA’ (Safe Harbor).  De feitelijke verwerker is 
verantwoordelijk voor de goede technische werking van de blogsite (datatransmissie). De 
verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij 
verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of trojaanse 
paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen. 
De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de 
gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de 
verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en 
specialiteit te beschikken.  

Deze verwerker biedt voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg 
aan artikel 16, §1 privacywet. 

Artikel 8. Wat zijn mijn rechten? 
De verantwoordelijke voor de verwerking, en/of de feitelijke verwerker, moet de Gebruiker 
tenminste de volgende informatie verstrekken, uiterlijk op het moment dat de gegevens worden 
ingezameld: "
- Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking: zie titel 1 en 5. 
- Naam en adres van de feitelijke verwerker: zie titel 6. 
- Doeleinden van de verwerking: zie titel 2. 
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- Duurtijd van de verwerking: we slaan jouw gegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk. 
Wel houden we een archief bij van jouw gegevens, zolang je account actief is, of wanneer je 
persoonlijke data noodzakelijk is om je een bepaalde dienst te kunnen aanbieden. Indien je 
je account wil stopzetten of verwijderen, dien je een aangetekend schrijven te richten naar 
I Love Eco. 

- Het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen 
verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking 
verricht wordt met het oog op direct marketing: "

I Love Eco verzamelt of verwerkt identiteitsgegevens met als prioritair doel de goede technische 
werking van haar blogsite. De verzamelde gegevens kunnen, wanneer het technische en 
praktische luik is vervuld, gebruikt worden voor marketingdoeleinden, doch de Gebruiker kan 
zich hiertegen verzetten door een aangetekend schrijven over te maken aan I Love Eco. I Love 
Eco voldoet bijgevolg aan de voorafgaande bepaling. "
- Andere bijkomende informatie, met name: het bestaan van een recht op toegang en op 

verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben: "
Je hebt steeds een wettelijk recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, 
te verbeteren of te verwijderen. I Love Eco verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan 
jouw verzoek gevolg te geven. Je kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post (zie titel 

1) of per e-mail aan info@iloveeco.be.  "
Je hebt het recht, wanneer je je identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de 
verwerking rond jouw persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. 
Artikel 9. Wedstrijdvoorwaarden 

9.1. Algemene wedstrijdvoorwaarden  

1.Deze wedstrijd wordt georganiseerd door I Love Eco in samenwerking met een Partner of 
Webshop, waarbij I Love Eco verantwoordelijk is voor de wedstrijd en de partner of webshop 
voor de te winnen prijzen. 

2. Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 
voorwaarden en de wedstrijdmodaliteiten zoals steeds duidelijk vermeld op de website. Onder 
wedstrijdmodaliteiten moet men de looptijd, betrokken partner en de te winnen prijzen 
verstaan. De organisator engageert zich hierin geen latere, eenzijdige aanpassingen aan te 
brengen.  

9.2. Deelname  

1.Deelname aan deze wedstrijd gebeurt door inschrijving voor de nieuwsbrief op de website 
van organisator, en dus bij het invullen van het e-mailadres. De naam van de deelnemer en een 
geldig email-adres zijn sowieso vereist voor een geldige deelname. Er kunnen bijkomende 
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gegevens gevraagd worden, die verplicht zijn voor een geldige deelname. De I Love Eco-
nieuwsbrief zelf is ten allen tijde gratis en verschijnt 1 x per maand.  

2. De looptijd van de wedstrijd is steeds weergegeven bij de wedstrijdaankondiging op de 
inschrijvingspagina van de nieuwsbrief, zijnde  http://blog.iloveeco.be/nieuwsbrief/ . 

3. Winnen doe je op basis van inschrijving op de nieuwsbrief. I Love Eco kiest op neutrale, 
willekeurige wijze de winnaar. 

4. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan je helaas niet deelnemen aan onze wedstrijden.  

5. Je kan slechts 1 prijs per adres winnen. “Adres” dient in casu geïnterpreteerd te 
worden als fysiek vennootschapsadres, dan wel een fysiek particulier adres (en dus niet 
als een e--mailadres). 

6. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in 
organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd. 

7. Deelnemer aan de wedstrijd is eenieder die voldoet aan de invulverplichting 
(gegevensvelden). Bovendien dient men te voldoen aan de verplichtingen, uiteengezet in 
artikel 2. 

8. Per geldig e-mailadres kan je slechts éénmaal meedoen (winnen doe je op basis van een fysiek 
adres, zoals uiteengezet in art.2, 4). 

9.3. Uitkering prijzen 

1. De bekendmaking van de prijswinnaar gebeurt via persoonlijke email aan de winnaar gericht 
en via vermelding in de maandelijkse nieuwsbrief. Via de persoonlijke e-mail zullen de verdere 
adresgegevens worden gevraagd. De winnaar krijgt zijn prijs vervolgens overhandigd door middel 
van verzending overhandigd via de partner of webshop (die ook alle kosten voor verzending op zich 
neemt). Indien geen adresgegevens voorhanden zijn kan geen overhandiging plaatsvinden. 

2.I Love Eco geeft immers zelf geen prijzen weg, en zorgt enkel voor publiciteit rond de 
wedstrijd en het merk van de sponsorende (web)winkel of partner. De (web)winkel of partner 
draagt steeds zorg voor de uitdeling en verzending van de prijzen. 

9.4. Aansprakelijkheid 

1.De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of 
op enige andere wijze verband houdt met de wedstrijd. Organisator draagt enkel zorg voor 
de publiciteit en bekendmaking van de wedstrijden, en houdt geen verband met de 
feitelijke invulling of levering van de prijzen.  
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2.Meer specifiek zijn de organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden 
niet aansprakelijk voor:  

- enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname 
aan de wedstrijd en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;  

- enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband 
houdende met de door haar uitgekeerde prijzen;  

- enige, directe en/of indirecte, schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze 
verband houdt met, het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of het 
wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, het niet-ontvangen of 
onvolledig ontvangen van prijzen door derde-webshops, et cetera.  

9.5 Uitsluiting 

1. De organisator is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten 
van deelname. 

2. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de 
wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of 
enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave 
van reden, naar eigen inzicht en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden 
gehouden. 

3. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen 
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te 
wijzigen en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 

9.6 Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring 

Op deze wedstrijd zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Deze 
documenten kunnen teruggevonden via de URL:  http://blog.iloveeco.be I Love Eco geeft enkel de 
namen en adressen door van de winnaars aan de bedrijven die de prijzen voorzien. Op 
eenvoudige aanvraag van de betrokken bedrijven, kan ook het e-mail adres van de winnaar 
bekend gemaakt worden, op voorwaarde dat dit enkel gebruikt wordt in communicatie rond de 
wedstrijd. Geen mailadressen worden verkocht of doorgegeven. 

Organisator kan ten allen tijde deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Kennisgeving is niet 
vereist, al zal de wijziging wel aangeduid worden bovenaan het document. 

Medewerkers van I Love Eco en medewerkers van de sponsorende (web)winkel of partner 
zijn uitgesloten van deelname. 
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9.7 Slotbepalingen 

1. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet vroegtijdig worden gecorrespondeerd. 

2. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisator aangepast worden. Wij 
adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 

3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd 
wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij 
zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, 
waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden 
genomen. 

4. Op deze wedstrijd is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit 
of uit de wedstrijd voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank. 

"
"
"
© 2013 DeJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden 
informatie (wedstrijdreglement) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden 
gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van DeJuristen 
(contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
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