Actievoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: 'de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door de
Stichting Literatuur Prijs, gevestigd te (1018CS) Amsterdam aan de Henri Polaklaan 14, KvK
41212645 (hierna te noemen: 'SLP') georganiseerde leesclubwedstrijd (hierna: 'de
leesclubwedstrijd'). Op de website www.startjouwleesclub.nl (hierna: 'de Website') is alles over
de leesclubwedstrijd te lezen.
1.2 De Start Jouw Leesclub! leesclubwedstrijd is een initiatief van SLP.
1.3 Deelname aan de door SLP georganiseerde leesclubwedstrijd houdt acceptatie van deze
Actievoorwaarden in. Enige betwisting van deze Actievoorwaarden wordt niet in overweging
genomen.
1.4 SLP behoudt zich het recht voor afwijkend van deze Actievoorwaarden te beslissen.
1.5 Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de wedstijd kunnen aan SLP
kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan
jan@startjouwleesclub.nl
1.6 Op deze Actievoorwaarden en op deelname aan de leesclubwedstrijd is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen terzake zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

2. De leesclubwedstrijd
2.1 Op www.startjouwleesclub.nl worden deelnemers (hierna te noemen: ‘Deelnemer(s)’)
opgeroepen om hun eigen leesclub te vormen. Op de Website kan iedereen die wil deelnemen
aan de leesclubwedstrijd zijn/haar leesclub aanmelden van 4 februari tot en met 5 mei 2019.
Een Deelnemer kan aan één leesclub tegelijk deelnemen. Er zijn 4 verschillende prijzen,
waarvoor vier verschillende voorwaarden gelden.
- Voor de individuele hoofdprijs komen alleen de mensen in aanmerking die hun leesclub
hebben ingeschreven, de zogenaamde ‘leesclubaanvoerders’. Zij hoeven, op deelname na,
niets additioneel te doen om meer kans te maken op deze prijs (deze prijs wordt verloot).

- Voor de hoofdprijs leesclubs komen 6 volledige leesclubs in aanmerking. Enkel de leesclubs
die via wijdoenmee@startjouwleesclub.nl het ingevulde interactieve PDF document hebben
ingevuld maken kans op deze prijs. De ingevulde PDF’s worden door SLP beoordeeld, en de 6
beste leesclubs worden verkozen.
- De Social Hoofdprijs wordt ook aan 6 leesclubs toegekend. Om voor deze prijs in
aanmerking te komen dienen leesclubs hun eigen leesclub onder de aandacht te brengen door
middel van sociale media. Dit kan in een video, foto, of in een geschreven post. Om in
aanmerking te komen dient #startjouwleesclub bij de post vermeld te zijn. SLP kiest de zes
leukste inzendingen.
- Daarnaast maken alle leesclubs kans op de twee boekenpakketten. Om hiervoor in
aanmerking te komen dient men enkel aangemeld te zijn voor de wedstrijd. De
leesclubaanvoerder ontvangt het pakket en verdeelt deze over zijn leesclub.
2.2 Deelname aan de leesclubwedstrijd is gratis. Alleen de kosten voor het internetgebruik zijn
voor rekening van de Deelnemer.
2.3 Het is niet de bedoeling dat individuen zich aanmelden zonder dat zij een leesclub van
tenminste twee personen hebben gestart. Voordat een prijs wordt toegekend wordt hierop een
kleine controle toegepast.
2.4 SLP behoudt zich het recht voor om de leesclubwedstrijd, naar eigen goeddunken en
zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze
Actievoorwaarden en/of eventuele prijzen te wijzigen, zonder op enigerlei wijze tot
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers aan de leesclubwedstrijd.
2.5 De inzendingen van de PDF’s worden tussen 4 februari en 13 maart 2019 beoordeeld door
een vakjury, bestaande uit redactieleden van SLP. De Social Media inzendingen worden tussen
4 februari en 22 april beoordeeld door SLP. De overige prijzen (hoofdprijs en boekenpakketten)
worden tussen 4 februari en 3 mei toegekend.
2.6 Over de uitslag van de leesclubwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
2.7 De social media wedstrijd: Ingezonden foto’s en video’s mogen geen beledigende, grove of
onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten 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.
2.8 Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.
2.9 Foto’s en video’s die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting worden
niet in behandeling genomen.

3. Deelnemer
3.1Voor deelname aan de leesclubwedstrijd dient Deelnemer zijn/haar leesclub aan te melden
op de Website.
3.2 Er kunnen in totaal maximaal twee leesclubs per Deelnemer worden ingezonden, waarvan
één tussen 4 februari en 18 maart, en één tussen 18 maart en 5 mei. Deelnemer moet alle
verplichte velden volledig hebben ingevuld.
3.3 Om deel te kunnen nemen wordt om de volgende gegevens gevraagd:

Voornaam, Leeftijd, Woonplaats, het gekozen boek, het aantal leden van de leesclub (minimaal
2 en maximaal 8 leden) en e-mailadres.
3.4 Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige natuurlijke persoon van
tenminste 16 jaar oud. Voor minderjarigen tot 18 jaar is toestemming van de wettelijk
verantwoordelijke ouder of verzorger vereist. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van
SLP en van de eventueel mede-organiserende partners van SLP dan wel eenieder die op
enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze leesclubwedstrijd.
3.5 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.
3.6 SLP 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.
3.7 SLP heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig
legitimatiebewijs te tonen.
3.8 SLP 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 SLP en/of derden. SLP heeft ook
het recht om een Deelnemer van deelname aan de leesclubwedstrijd 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.
3.9 Deelnemers aan de Social Prijs wedstrijd stemmen ermee in dat hun deelname openbaar
gemaakt wordt door SLP

4. Prijzen
4.1 De winnaars worden door SLP uitgeroepen via de Website en de social media kanalen van
SLP.
4.2 In het geval 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.
4.3 De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
4.4 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald,
komen voor rekening van SLP, tenzij anders vermeld.
4.5 SLP stelt de prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
SLP is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of
enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door
transport).
4.6 Door deelname aan de leesclubwedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te
werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de leesclubwedstrijd zoals de
publieke uitreiking van de prijs.
4.7 Eventuele foto's en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door SLP dan wel door de partij
die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. SLP is
hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.

4.8 Nadat de uitslag van de leesclubwedstrijd bekend is, worden de prijswinnaars daarvan
persoonlijk op de hoogte gesteld. Ze worden dan tevens op de hoogte gebracht over de wijze
waarop een en ander wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de
betreffende prijs en het deelnemen aan de genoemde evenementen.
4.9 In principe worden de prijzen binnen een maand na afloop van de leesclubwedstrijd
toegestuurd naar het door de winnende Deelnemer(s) opgegeven adres. Bij de prijzen waarbij
deelgenomen wordt aan evenementen, of waarbij een van de zogeheten “ambassadeurs” die
door SLP zijn ingezet op bezoek komt, wordt al tijdens de wedstrijd contact opgenomen met de
betreffende winnaars.
4.10 SLP behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere
prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de
faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag voor surseance
van betaling door de leverancier en/of sponsor van een prijs. Prijzen worden uitgekeerd voor
zolang de voorraad strekt.

5. Gebruik ingezonden foto en videomateriaal Social Prijs
5.1 Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de ingezonden foto's en video’s
(hierna: 'het materiaal') en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden
om deel te nemen aan de leesclubwedstrijd en een licentie conform artikel 5.2 te verstrekken.
Deelnemer vrijwaart SLP ten aanzien van aanspraken van derden ter zaken
5.2 Door inzending geeft de Deelnemer S LP het niet exclusieve en onbeperkte recht om het
materiaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren via de SLP
kanalen.

6. Persoonsgegevens en Privacybeleid
6.1 Wie is de gegevensbeheerder?
SLP (hierna de ‘gegevensbeheerder’) is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens van Deelnemer. Er kan op het volgende e-mailadres contact worden
opgenomen: info@startjouwleesclub.nl.
6.2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De gegevensbeheerder verwerkt de door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens (hierna te
noemen de 'gegevens') en de gegevens die tijdens de deelname aan de leesclubwedstrijd
worden verzameld. De gegevens omvatten: Voornaam, Leeftijd, Woonplaats, het gekozen boek,
het aantal leden van de leesclub (minimaal 2 en maximaal 8 leden) en e-mailadres.
Bij winnaars wordt mogelijk ook de achternaam en het adres geregistreerd, en is het overleggen
van een (kopie van een) ID bewijs vereist voor deelname aan de afsluitende publieke
evenementen in de Nieuwe Kerk op 18 maart 2019 en in het Amstel Hotel op 6 mei 2019.
6.3 Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?
De gegevens worden voor de volgende doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt:

a..Om het contract waaraan Deelnemer deelneemt uit te voeren en om deel te kunnen
nemen aan de leesclubwedstrijd, inclusief het beheer en de afwikkeling van deze
wedstrijd.
b. Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van de bevoegde autoriteiten te
voldoen.(De doeleinden onder a) en b) worden gezamenlijk gedefinieerd als de
'contractuele doeleinden.)
c. Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke
reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere
dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de
beheerder inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna
gedefinieerd als ‘doeleinden met betrekking tot legitieme belangen’)
d. Volgend op voorafgaande toestemming van Deelnemer, (i) voor de promotie van
producten en diensten door de beheerder of door derden die actief zijn in onder
meer de volgende sectoren en dienstverleningen: media, uitgeverij, aanbiedingen
door acties en andere marketingcommunicatie via traditionele post, per e-mail, SMS,
telefoon, chat en sociale media; alsmede (ii) voor profilering, om de bovengenoemde
marketingactiviteiten aan te passen aan de interesses en behoeften van de klanten
(hierna gedefinieerd als de 'marketingdoeleinden').
6.4 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 het geval van punt a) onder artikel 6.3 hierboven,
en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen in het geval van punt b) onder artikel 6.3
hierboven.
-De verwerking voor legitieme belangen is noodzakelijk om het rechtmatige belang van de
gegevensbeheerder en zijn tegenpartijen te vervullen en om de economische activiteiten onder
letter c) van artikel 6.3 te verrichten volgens par. 3 artikel 6 van de algemene verordening
gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'algemene verordening
gegevensbescherming' ook wel afgekort als AVG). 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, en 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 de generieke marketingcommunicatie of de op
Deelnemers interesses en behoeften gebaseerde communicatie van SLP niet ontvangen.
Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 7.8 van dit privacybeleid
herroepen.
6.5 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.

6.6 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:
- (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 :
jan@startjouwleesclub.nl
6.7 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; (iii) 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 :
jan@startjouwleesclub.nl.
Deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
wanneer er niet aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan.
1. 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 6.3 van dit privacybeleid 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 6.3 letter c) d) punt (ii) van dit
privacybeleid 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.
6.8 De Deelnemer erkent door deelname aan de leesclubwedstrijd 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.

7. Aansprakelijkheid
7.1 SLP, 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 leesclubwedstrijd. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Actievoorwaarden
kunnen hen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele manier een
(schade)verplichting voor SLP, 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 leesclubwedstrijd.
7.2 SLP en haar werknemers, 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.
7.3 Met betrekking tot de deelname aan de leesclubwedstrijd, de gevolgen en de uitvoering
daarvan, zien de Deelnemer en genodigde(n) af van iedere (rechts)vordering tegen partners,
sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de
leesclubwedstrijd.
7.4 De Deelnemer vrijwaart SLP van aanspraken door derden in verband met een
niet-nakoming van deze Actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de
Deelnemer.
Aldus vastgesteld te Amsterdam, 4 februari 2019.

