Voorwaarden voor deelname aan de actie
§ 1 Actie/loterij
Deze actie wordt georganiseerd door Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Duitsland (hierna ook de
"Operator" genoemd). Deelname aan de actie is uitsluitend onderworpen aan de hier vermelde voorwaarden.
Door deelname aan de actie accepteert de gebruiker deze deelnamevoorwaarden.
§ 2 Voorwaarden voor deelname aan de actie
Om aan de actie deel te nemen, moet de deelnemer zomer-, winter- of vierseizoenenbanden, motorbanden,
complete wielen of velgen ter waarde van ten minste 200 EUR kopen bij autobandenmarkt.nl, zijn volledige
naam en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) invullen op het bestelformulier en het vakje
"Meedoen aan de actie" aanvinken op de bevestigingspagina van de bestelling.
De aanbieding loopt van 11 juni 2021 (00:00) tot 11 juli 2021 (24:00) op www.autobandenmarkt.nl.
De persoon op wiens naam het e-mailadres is geregistreerd, wordt geacht te mogen deelnemen. De deelnemer
is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste adres. Deelname aan de actie is gratis.
Elke deelnemer ontvangt aan het eind van de actie een voucher voor een aankoop ter waarde van 11,00 EUR bij
autobandenmarkt.nl. De voucher kan tot 31 december 2021 worden ingewisseld en mag aan derden worden
doorgegeven. Betaling in contanten of materiële goederen is uitgesloten.
De persoonsgegevens van de deelnemers worden alleen verzameld en verwerkt voor het doel van de actie en
worden na afloop van de actie gewist. De kennisgeving en verzending van de waardebon zullen 30 dagen na het
einde van de actieperiode via e-mail plaatsvinden.
G2. Deelnemers
Deelname staat open voor personen van 18 jaar en ouder die permanent in Nederland woonachtig zijn. Om deel
te nemen aan de actie is het van essentieel belang dat alle verstrekte persoonlijke informatie waarheidsgetrouw
en correct is. Werknemers van Delticom en hun familieleden komen niet in aanmerking om deel te nemen aan
de actie.
§3 Uitsluiting van deelname
De operator heeft het recht om individuele personen van deelname uit te sluiten als daar gegronde redenen
voor zijn, bijv. overtreding van de deelnamevoorwaarden, dubbele deelname, oneigenlijke beïnvloeding van de
actie of andere manipulaties. In dergelijke gevallen kunnen prijzen ook achteraf worden ingetrokken en
teruggevorderd.
§4 Aansprakelijkheid; software van derden
Eventuele aansprakelijkheid van Delticom is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Delticom is niet
aansprakelijk voor mogelijke manipulaties of interventies met betrekking tot het verloop van de actie of de
evaluatie ervan. Letsel aan leven, lichaam en gezondheid is uitgesloten van deze uitsluiting van
aansprakelijkheid.
De operator is niet aansprakelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of
telefoonverbindingen, onlinenetwerksystemen, servers, providers, computerhardware of -software, e-mails en
inzendingen die worden ontvangen als gevolg van technische problemen of verkeersoverbelasting van het
internet, het telefoonnet of een website of een combinatie daarvan. Bovendien is de operator niet aansprakelijk
voor schade aan hardware of software van de deelnemers die is veroorzaakt door of het gevolg is van deelname
aan de actie. De operator is niet aansprakelijk voor defecten of beschadiging van de prijs.
§5 Gegevensbescherming
Delticom AG, Brühlstraße 11 in 30169 Hannover, is de functionaris voor gegevensbescherming in de zin van
artikel 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. U kunt via e-mail contact

opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op datenschutz@delti.com of per brief op het
hierboven vermelde postadres: trefwoord "Gegevensbescherming".
Deelname aan de actie vereist dat de deelnemer een bestelling plaatst voor de bovengenoemde producten,
onder vermelding van zijn of haar naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De bestelling mag niet door
een derde worden geplaatst. Door het aanvinken van het vakje "Deelnemen aan kortingsbonnenactie" stemt de
deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat Delticom de voor de uitvoering van de actie benodigde gegevens
gedurende de looptijd van de actie opslaat.
Ten behoeve van de deelname en de uitvoering van de actie verwerken wij persoonsgegevens die wij reeds
hebben verzameld op basis van uw aankoop in onze online shop. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:



Voor- en achternaam
E-mailadres

De rechtsgrondslag voor alle voornoemde gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 b) GDPR ("Uitvoering van het
contract"). Wij verwerken de persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de actie.
De voor de uitvoering van deze actie verzamelde persoonsgegevens worden overeenkomstig de wettelijke
verjaringstermijnen (opslagcriterium) gedurende drie jaar vanaf het begin van het volgende jaar bewaard. De
toelaatbaarheid van de opslag volgt uit Art. 6 paragraaf 1 f) GDPR ("Legitiem belang"). Het is ons gerechtvaardigd
belang om de gegevens met het oog op de juridische verdediging op te slaan totdat de verjaringstermijn van
mogelijke vorderingen van de deelnemers aan de actie is verstreken. De gegevensverwerking is beperkt tot
verificatiedoeleinden.
U hebt rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming (de zogenaamde rechten van de
betrokkene), in het bijzonder het recht om bezwaar te maken tegen bovengenoemde gegevensverwerking, het
recht op informatie en het recht op gegevenswissing. In dit verband verwijst Delticom AG voor verdere
informatie
naar
de
betreffende
gegevensbeschermingsinformatie:
https://www.autobandenmarkt.nl/datenschutz.html
§6 Wijzigingen in de regels voor deelname
De operator behoudt zich het recht voor de deelnemingsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval is de
operator verplicht toekomstige deelnemingen uitdrukkelijk op deze wijzigingen te wijzen.
§7 Beëindiging van de aanbieding/uitsluiting van de actie
De operator behoudt zich het recht voor om de actie om zwaarwegende redenen te allen tijde zonder
voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten. Dit geldt in het bijzonder wanneer de verwerking
om technische of juridische redenen niet volgens plan kan worden uitgevoerd of wanneer er sprake is van
manipulatie of een poging tot manipulatie die de goede uitvoering beïnvloedt. Indien een dergelijke beëindiging
wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, is de exploitant gerechtigd van deze persoon vergoeding
van de geleden schade te eisen. Medewerkers van Delticom of met Delticom verbonden ondernemingen in de
zin van §§ 15 ff van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (Aktiengesetz) en hun familieleden, alsmede
andere personen die betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van deze campagne, zijn uitgesloten van
deelname.
§8 Beperking van aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van de operator (ongeacht de rechtsgrond) bestaat alleen indien de schade is veroorzaakt
door een opzettelijke schending of te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Indien de operator volgens de
bovenstaande paragraaf aansprakelijk is voor schending van een wezenlijke contractuele verplichting zonder
opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot de omvang die de operator op grond van de op
dat moment bekende omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. De
bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen gelden niet bij opzettelijk toebrengen van schade
aan leven, lichaam of gezondheid, bij aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet of bij een
contractueel overeengekomen verplichting tot vrijwaring onafhankelijk van schuld of indien de relevante

omstandigheid die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, bedrieglijk verzwegen werd. Voor zover de
aansprakelijkheid van de operator overeenkomstig de bepalingen van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van organen, werknemers,
vertegenwoordigers en plaatsvervangers. De operator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies,
letsel of teleurstelling veroorzaakt door deelname aan de actie of door het in ontvangst nemen van de prijs. De
operator is niet aansprakelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of verbindingen,
online netwerksystemen, servers, providers, computerhardware of -software, ontvangen e-mails en inzendingen
als gevolg van technische problemen of overbelasting van het internet, het telefoonnet of een website, of een
combinatie daarvan. Bovendien is de operator niet aansprakelijk voor schade aan hardware of software van de
deelnemers die is veroorzaakt door of het gevolg is van deelname aan de actie.
§9 Aanvullende informatie
Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. Mocht enige bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk
ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze deelnamevoorwaarden
niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de rechtens toelaatbare bepaling die in economisch opzicht
het dichtst komt bij de betekenis en het doel die in de ongeldige bepaling tot uitdrukking worden gebracht.
Hetzelfde geldt voor het geval dat deze deelnamevoorwaarden een onopzettelijke maas in de wet bevatten.
Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank is Hannover, voor zover een overeenkomst in deze zin is
toegestaan. De deelname aan de actie is uitsluitend onderworpen aan de hier vermelde bepalingen en
voorwaarden.

