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REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD « SMART CITY CHALLENGE » 

 

 

ARTIKEL 1: ORGANISATIE 

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, afgekort CIBG – met maatschappelijke zetel 

aan de Kunstlaan 21 in 1000 Brussel en KBO-nummer 0460.081.391 (hierna de ‘organisator’ genoemd), 

organiseert van 1 oktober 2019 om 14u00 tot 27 december 2019 om 00u00 (Belgische tijd) een gratis 

wedstrijd met als titel « SMART CITY CHALLENGE » (hierna de ‘wedstrijd’ genoemd), volgens de 

modaliteiten die in dit reglement (hierna het ‘reglement’ genoemd) beschreven worden.  

De wedstrijd is vanaf 1 oktober 2019, 14 uur (Belgische tijd) toegankelijk op de website 

https://smartcity.brussels/deelnemen (hierna de ‘website’ genoemd). 

 

ARTIKEL 2: DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

Deelname aan de wedstrijd is gratis.  

Ze staat open voor iedere natuurlijke persoon die op de aanvangsdatum van de wedstrijd meerderjarig 

is en op het grondgebied van het Koninkrijk België woont (hierna de ‘deelnemer’ genoemd), met 

uitzondering van:  

• de personeelsleden van de organisator, van zijn aandeelhoudersbedrijven en 

dochterondernemingen of agenten, alsmede hun gezin (zelfde naam of zelfde postadres of zelfde 

e-mailadres) 

 

• de instellingen, entiteiten en personen die de wedstrijd mee hebben uitgewerkt, alsmede hun 

gezin (zelfde naam of zelfde postadres of zelfde e-mailadres), en in het algemeen al wie 

rechtstreeks of onrechtstreeks de wedstrijd mee heeft uitgewerkt 

 

ARTIKEL 3: DEELNAME  

De wedstrijd wakkert de burgerzin aan en heeft als doel ideeën/projecten te doen ontstaan die het 

leefklimaat van de gemeenschap op het grondgebied van het Brusselse gewest kunnen verbeteren. 

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer achtereenvolgens: 

• op de website gaan  

 

• op het tabblad ‘Ik leg mijn idee voor als’ klikken en aangeven tot welke categorie hij behoort 

(particulier, onderneming of zelfstandige) 

 

• op het tabblad ‘Ik selecteer mijn categorie’ klikken en een van de 6 thema’s kiezen (milieu, 

onderwijs, bestuur, levenskwaliteit, mobiliteit of werkgelegenheid) waarrond het idee/project 

van de deelnemer draait 

 

• zijn idee/project kort beschrijven (titel, samenvatting, beschrijving), zo nodig met behulp van een 

afbeelding of elk ander te downloaden document, door de vakken ‘titel’, ‘korte beschrijving’ en 

‘beschrijving’ in te vullen (als de tekst van de deelnemer geselecteerd wordt, kan hij als dusdanig 

gepubliceerd of door de organisator gewijzigd worden) 

 

• het deelnemingsformulier volledig invullen met onder meer zijn naam, voornaam, e-mailadres 

en woonplaats 

 

• de vraag ‘Als ik niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woon, hoe vaak kom ik er dan’ 

beantwoorden met een van de voorgestelde opties 

 

• het vakje ‘Ik aanvaard de voorwaarden van het reglement’ aanvinken 

 

https://smartcity.brussels/deelnemen
https://smartcity.brussels/deelnemen
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• het vakje ‘opt-in’ betreffende de toestemming voor het verzamelen en verwerken van 

persoonsgegevens aanvinken, na kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de 

organisator, zoals beschreven in artikel 12 van dit reglement 

 

• zijn deelname bevestigen met de knop ‘Ik bevestig mijn idee’  

 

Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer alle nodige stappen ondernemen en op geldige wijze alle 

vragen beantwoorden en de gevraagde informatie verstrekken. De volgorde waarin de deelnemer de 

verschillende stappen doorloopt, kan variëren, zonder dat dit de geldigheid van de deelname beïnvloedt, 

voor zover ze worden doorlopen tijdens de geldigheidsperiode van de wedstrijd.  

Alleen deze handelwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de wedstrijd en de 

toekenning van de prijs. 

De deelnemer moet de organisator met alle middelen inlichten over elke eventuele wijziging van zijn 

gegevens.  

De organisator behoudt zich het recht voor om alle nodige controles uit te voeren op de door de 

deelnemers vermelde gegevens.  

Elke deelname die niet conform of onvolledig is, of inlichtingen bevat die verkeerd, onjuist, onleesbaar 

of misleidend zijn, of inhoud die niet beantwoordt aan de opgelegde regels, heeft de nietigheid van de 

deelname tot gevolg. 

De deelnemer onthoudt zich van iedere wijze van deelname die in strijd zou zijn met dit reglement.  

Elke deelnemer (naam, voornaam en e-mailadres) heeft recht op één (1) deelname per prijs. Wanneer de 

organisator verschillende deelnames per prijs voor een deelnemer vaststelt, wordt de eerste inzending 

beschouwd als de enige deelname voor de betreffende prijs.  

Deelnemers die zouden trachten deel te nemen met middelen zoals deelnemingsautomaten, programma’s 

geschreven voor geautomatiseerde deelname, gebruik van automatisch aangemaakte informatie of e-

mails, en in het algemeen met alle middelen die indruisen tegen de gelijkheid van kansen tussen de 

deelnemers, worden automatisch uitgesloten.  

Ook deelnemen met gebruik van valse stukken of elke andere bedrieglijke handelwijze is verboden. De 

betreffende deelnemers worden dan ambtshalve uit de wedstrijd gezet.  

De organisator behoudt zich het recht voor om elke persoon die vals zou hebben gespeeld of dat 

geprobeerd zou hebben, die het normale verloop van de wedstrijd zou hebben trachten te verstoren of 

die dit reglement niet zou hebben nageleefd, uit de wedstrijd te zetten. In dat geval behoudt de 

organisator zich eveneens het recht voor om de eventueel bekomen prijs te annuleren. 

Ten slotte heeft elke deelname die beledigingen of klachten, pornografische, aanstootgevende, 

discriminerende of extremistische inhoud bevat, ambtshalve tot gevolg dat de betreffende deelnemer uit 

de wedstrijd wordt gezet.  

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud dit reglement 

in zijn geheel en het principe van de wedstrijd, de deontologische regels die op internet gelden, evenals 

de wetten, reglementen en andere teksten die in België van toepassing zijn, met inbegrip van eventuele 

wijzigingen. Elke overtreder van een of meer artikels van dit reglement wordt de mogelijkheid ontnomen 

om aan de wedstrijd deel te nemen, maar ook de prijs die hij eventueel had kunnen winnen.  

 

ARTIKEL 4: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD 

Naarmate de deelnames bevestigd worden zoals aangegeven in artikel 3, neemt de organisator kennis 

van de voorgestelde ideeën/projecten en kiest hij de ideeën/projecten die hij (zonder zijn keuze(s) te 

moeten rechtvaardigen) geschikt acht om er door de internetgebruikers over te laten stemmen en 

oordelen (hartjes). 

De ideeën/projecten worden binnen maximaal 72 uur (na de bevestiging van de deelname) op de website 

gepubliceerd tijdens de volledige geldigheidsduur van de wedstrijd. Bij het online zetten kan de 

organisator het idee/project zo nodig onderbrengen bij een ander thema dan hetgeen de deelnemer 

gekozen heeft, om het te laten overeenstemmen met de aard van het project.  
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De internetgebruikers stemmen en oordelen (hartjes) over de gekozen en online gezette ideeën/projecten. 

Met name wanneer een bezoeker van de website meent dat een idee/project interessant is, kan hij 

beslissen om te stemmen en een beoordeling te geven in de vorm van hartjes (van 1 tot 5 hartjes). Elke 

stem en elke beoordeling (hartjes) worden door de organisator voor elk van de projecten online geboekt. 

De organisator maakt tijdens het verloop van de wedstrijd promotie voor de verschillende thema’s. De 

organisator richt meer bepaald om de twee weken tot het einde van de wedstrijd de schijnwerper op 

een van de 6 thema’s, in een volgorde die hij soeverein en eenzijdig bepaalt. De deelnemer is zich bewust 

en ziet af van elke klacht tegen de organisator over deze promotiecampagnes. 

 

ARTIKEL 5: AANDUIDING VAN DE WINNAAR  

Na afloop van de wedstrijd worden er 3 winnaars per thema aangeduid, dus er zijn in totaal 18 winnaars. 

Onder winnaars moeten worden verstaan: de 3 personen die in elk van de 6 thema’s de 3 hoogste 

gemiddelde beoordelingen (hartjes) hebben, waarbij deze gemiddelden voor elk project worden 

berekend door het aantal gekregen beoordelingen (hartjes) te delen door het aantal internetgebruikers 

die voor dat project gestemd hebben. 

De persoon met het beste gemiddelde is de winnaar van de eerste prijs van een thema, die met het 

tweede beste gemiddelde wint de tweede prijs van een thema, en de persoon met het derde beste 

gemiddelde is de winnaar van de derde prijs van een thema. 

Bij ex aequo tussen een of meer deelnemers is de winnaar degene die de meeste stemmen heeft geboekt. 

Is er opnieuw een ex aequo, dan wordt de deelnemer die zijn project/voorstel het eerst (datum, dag, 

uur, minuten, seconden) heeft ingediend overeenkomstig artikel 3 van het reglement, als winnaar 

aangeduid. 

De winnaars van de wedstrijd worden in januari 2020 op de website (of op elke andere datum of uur of 

plaats die de organisator zou moeten vastleggen) bekendgemaakt. Zij ontvangen tevens een privébericht 

op het mailadres dat zij bij hun deelname hebben meegedeeld, binnen een termijn van 10 dagen na het 

afsluiten van de wedstrijd. De winnaars moeten op deze e-mail reageren om: 

• hun volledige gegevens te bevestigen en/of die desgevallend te wijzigen  

 

• het juiste adres te bevestigen waarnaar de prijs verstuurd mag worden 

De winnaars moeten langs dezelfde weg (e-mailbericht) antwoorden en binnen 72 uur nadat zij het 

bericht van de organisator ontvangen hebben. Er wordt geen enkele mail of herinnering gestuurd naar 

de deelnemers die niet gewonnen hebben. 

Als een of meer winnaars niet binnen de vereiste termijn antwoorden, kan de prijs (na eenzijdige beslissing 

van de organisator) opnieuw worden toegekend aan een of meer deelnemers volgens de hiervoor 

beschreven principes, zonder rekening te houden met de eerst aangeduide deelnemer die niet gereageerd 

heeft. 

 

ARTIKEL 6: PRIJZEN  

De prijzen van deze wedstrijd (in dit reglement de ‘prijs’ of ‘prijzen’ genoemd) zijn de volgende: 

- voor het thema ‘Milieu’: 

 

o eerste prijs: een perceel moestuin van URBAN FARM COMPANY in Brussel (Woluwe of 

Ukkel) van 3 m² gedurende 1 jaar. Deze prijs heeft een waarde van € 408,00 

(vierhonderd en acht euro). 

 

o tweede prijs: twee cadeaucheques van EFARMZ. Deze prijs heeft een waarde van € 

200,00 (tweehonderd euro). 

 

o derde prijs: twee VILLO-abonnementen voor een jaar. Deze prijs heeft een waarde van 

69,40 € (negenenzestig euro en veertig cent). 

 

- voor het thema ‘Bestuur’: 
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o eerste prijs: een opleiding ‘Durf in het openbaar het woord nemen!’ of gelijkwaardig, 

georganiseerd door Bruxelles Formation of VDAB of Tracé Brussel. Deze prijs heeft een 

maximale waarde van € 408,00 (vierhonderd en acht euro). 

 

o tweede prijs: een opleiding ‘Verleid met een beknopte en overtuigende speech!’ of 

gelijkwaardig, georganiseerd door Bruxelles Formation of VDAB of Tracé Brussel. Deze 

prijs heeft een maximale waarde van € 200,00 (tweehonderd euro). 

 

o ferde prijs: een jaarabonnement op KNACK of VIF L’EXPRESS. Deze prijs heeft een 

waarde van € 101,00 (honderd en een euro). 

 

- voor het thema ‘Mobiliteit’: 

 

o eerste prijs: een opleiding ‘Mobility manager’ georganiseerd door TRAJECT SA. Deze 

prijs heeft een waarde van € 250,00 (tweehonderd vijftig euro). 

 

o tweede prijs: een thematische fietstocht in Brussel met een gids voor 6 personen, 

georganiseerd door PRO VELO (inclusief fietshuur). Deze prijs heeft een waarde van € 

156 (honderd zesenvijftig euro). 

 

o derde prijs: twee VILLO-abonnementen voor een jaar. Deze prijs heeft een waarde van 

€ 69,40 (negenenzestig euro en veertig cent). 

 

 

- voor het thema ‘Onderwijs’: 

 

o eerste prijs: een opleiding ‘Schrijven voor het Web’ of gelijkwaardig, georganiseerd door 

Bruxelles Formation of VDAB of Tracé Brussel. Deze prijs heeft een waarde van 360,00 

€ (driehonderd zestig euro). 

 

o tweede prijs: een opleiding ‘Sociale media en Web 2.0.: het mysterie onthuld’ of 

gelijkwaardig, georganiseerd door Bruxelles Formation of VDAB of Tracé Brussel. Deze 

prijs heeft een waarde van € 180,00 (honderd tachtig euro). 

 

o derde prijs: een Museumpas voor een jaar. Deze prijs heeft een waarde van € 50,00 

(vijftig euro). 

 

- Voor het thema ‘Economie’: 

 

o eerste prijs: een opleiding ‘Uw website in 2 dagen’ of gelijkwaardig, georganiseerd door 

Bruxelles Formation of VDAB of Tracé Brussel. Deze prijs heeft een waarde van € 360,00 

(driehonderd zestig euro). 

 

o tweede prijs: een opleiding ‘Diversiteit begrijpen en omarmen om beter samen te 

werken’ of gelijkwaardig, georganiseerd door Bruxelles Formation of VDAB of Tracé 

Brussel. Deze prijs heeft een waarde van € 270,00 (tweehonderd zeventig euro). 

 

o derde prijs: een opleiding « Mindomo: mindmaps omzetten, maken en ontwikkelen » of 

gelijkwaardig, georganiseerd door Bruxelles Formation of VDAB of Tracé Brussel. Deze 

prijs heeft een waarde van € 180,00 (honderd tachtig euro). 
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- Voor het thema ‘Levenskwaliteit’: 

 

o eerste prijs: een opleiding ‘Diversiteit begrijpen en omarmen om beter samen te ‘ of 

gelijkwaardig, georganiseerd door Bruxelles Formation of VDAB of Tracé Brussel. Deze 

prijs heeft een waarde van € 270,00 (tweehonderd zeventig euro). 

 

o tweede prijs: twee Museumpassen voor een jaar. Deze prijs heeft een waarde van € 

100,00 (honderd euro). 

 

o derde prijs: een abonnement voor 4 voorstellingen in het Théâtre National of een 

cadeaucheque voor de KVS. Deze prijs heeft een waarde van € 68,00 (achtenzestig euro). 

 

Wanneer geen verduidelijking wordt verschaft, wordt de prijs geschonken voor één persoon.  

Het vervoer en alle bijkomende of door de prijs meegebrachte kosten worden door de organisator niet 

ten laste genomen. De prijzen kunnen tevens onder bijzondere voorwaarden of modaliteiten van de 

leveranciers vallen. Over de kwaliteit van de prestaties die de verschillende leveranciers van de prijzen 

aanbieden, kan tegen de organisator geen klacht worden ingediend. 

De aard van de prijzen kan worden gewijzigd. Bij vervanging wordt echter een prijs van gelijke waarde 

toegekend. De prijs kan geen aanleiding geven tot enige betwisting of tot de overhandiging van de 

tegenwaarde ervan in geld, en hij kan evenmin geruild of vervangen worden. De winnaars kunnen in 

geen geval een financiële tegenprestatie vragen.  

 

ARTIKEL 7: TOEKENNING VAN DE PRIJZEN 

De organisator is niet gehouden om de prijs toe te kennen in de volgende omstandigheden (niet-volledige 

lijst): 

• De winnaar bevestigt zijn gegevens en beschikbaarheid niet binnen 72 uur vanaf de ontvangst 

van de e-mail van de organisator. 

 

• De winnaar heeft zijn gegevens bij de inschrijving niet correct ingevoerd. 

 

• De winnaar heeft de procedure om aan de wedstrijd deel te nemen niet gevolgd. 

 

• De winnaar heeft zich niet gehouden aan dit reglement. 

Elke prijs die om een van de bovengenoemde redenen of om elke andere reden los van de wil van de 

organisator (zoals verlies van de post of fout van de leverancier, enz.) niet kan worden uitgereikt, is voor 

de winnaar definitief verloren en kan mogelijk niet opnieuw worden toegekend (volgens een eenzijdige 

beslissing van de organisator, overeenkomstig artikel 4 van dit reglement). 

 

ARTIKEL 8: RECLAME – INTELLECTUELE RECHTEN 

De winnaar staat de organisator gratis toe om zijn naam, voornaam en afbeelding te gebruiken met het 

oog op de communicatie rond de wedstrijd en het verloop van de wedstrijd. 

Deze toestemming wordt verleend voor gebruik op alle communicatiedragers die rond de wedstrijd 

verspreid worden, ongeacht de drager, gedurende 1 jaar vanaf de aanvang van de wedstrijd, en voor 

heel de wereld. 

Door hun deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers (ongeacht of zij tot winnaars worden 

uitgeroepen) aan de organisator zonder enig voorbehoud en exclusief alle rechten te hebben afgestaan 

en te zullen afstaan die zij bezitten als auteur van de ideeën/projecten die zij in het kader en naar 

aanleiding van de wedstrijd hebben ingediend. De organisator verwerft bijgevolg definitief en 

onherroepelijk het recht om de ingediende ideeën/voorstellen rechtstreeks of onrechtstreeks 

(bijvoorbeeld door ze toe te wijzen aan derden) op exclusieve wijze en in volle eigendom te benutten.    

Deze overdracht heeft onder meer betrekking (zonder beperkend te zijn) op de auteursrechten 

betreffende de teksten, grafische voorstellingen, tekeningen, afbeeldingen, lay-out, enz., aangemaakt in 
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het kader en naar aanleiding van de wedstrijd, zonder dat deze overdracht een erkenning van het bestaan 

van de overgedragen rechten meebrengt.   

Deze overdracht wordt verleend voor elke gebruikswijze, met inbegrip van, zonder dat deze lijst volledig 

is, het vastleggen van het idee/project op elke onder meer grafische, analoge of elektronische drager van 

elke aard (met inbegrip van elke online drager), het kopiëren van de dragers in een onbeperkt aantal 

exemplaren, geheel of gedeeltelijk, het meedelen van het idee/project aan het publiek met alle middelen 

(inclusief internet), de vertaling in elke taal, de aanpassing en de verwerking in andere ideeën/projecten, 

de overdracht aan een derde, enz.   

Deze overdracht wordt verleend voor de gehele duur van de auteursrechten, voor gebruik in de context 

van de wedstrijd, zoals bepaald in de bestaande of toekomstige wetten en in alle landen.   

De deelnemers (ongeacht of zij tot winnaars worden uitgeroepen) verzaken er uitdrukkelijk aan dat hun 

naam vermeld wordt op de ideeën/projecten waarvan zij de auteur zijn en naar aanleiding van het 

gebruik van deze ideeën/projecten. Zij aanvaarden dat de organisator als enige beslist over de 

vermeldingen die op elk idee/project zullen staan, evenals over de vermeldingen die in het kader van de 

exploitatie ervan (merk, enz.) gebruikt zullen worden, maar zij aanvaarden, als de organisator dat wenst, 

dat hun naam vermeld wordt. Alle eventuele deponeringen en registraties gebeuren uitsluitend namens 

en op initiatief van de organisator.  

De deelnemers (ongeacht of zij tot winnaars worden uitgeroepen) geven de organisator, of elke andere 

door hem gekozen persoon, toestemming om wijzigingen aan te brengen in de ideeën/projecten die in 

het kader en naar aanleiding van de wedstrijd gecreëerd zijn, evenals aanpassingen of wijzigingen die vrij 

kunnen worden doorgevoerd door elke persoon die de organisator gekozen heeft.  

De deelname aan de wedstrijd brengt mee dat het idee/project openbaar zal worden gemaakt. Voor 

zover nodig verklaren de deelnemers aan de wedstrijd dat de ideeën/projecten die in het kader en naar 

aanleiding van de wedstrijd gecreëerd worden, klaar zijn om aan het publiek getoond te worden.   

De deelnemer verklaart de eigenaar te zijn van de noodzakelijke rechten (intellectuele en morele rechten) 

om het gebruik van zijn ideeën/projecten toe te staan, en vrijwaart de organisator van elke mogelijke 

claim in verband met deze ideeën/projecten. Dit betekent dat elk idee/project origineel moet zijn, enkel 

gecreëerd door de deelnemer, en dat het idee/project geen materiaal mag bevatten dat beschermd is 

door auteurs- of soortgelijke rechten, die toebehoren aan derden, tenzij de deelnemer over alle nodige 

toelatingen van de rechthebbenden beschikt.   

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTEN VAN DE ORGANISATOR 

De aansprakelijkheid van de organisator is strikt beperkt tot de uitreiking van de effectief en geldig 

gewonnen prijzen. 

De organisator garandeert de deelnemers dat hij volledig onpartijdig is wat het verloop van de wedstrijd 

betreft en dat hij de strikte gelijkheid tussen alle deelnemers in stand zal houden.    

De organisator wijst iedere aansprakelijkheid af bij internetstoringen die de toegang tot en/of het vlotte 

verloop van de wedstrijd hinderen.  

De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld wanneer een of meer deelnemers er niet 

zouden in slagen om met de website verbinding te maken of deel te nemen, door problemen of technische 

storingen die onder meer verband houden met de overbelasting van het netwerk of te wijten zijn aan 

kwaad opzet.  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die wordt toegebracht 

aan de deelnemers, aan hun informatica-uitrusting en aan de gegevens die erin zijn opgeslagen, en 

evenmin voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke of beroepsactiviteiten, 

behalve wanneer de organisator een directe fout begaat.  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verzendingsproblemen of verlies van e-mail 

(onder meer wat de bevestiging van de winnaars betreft).  De organisator kan evenmin aansprakelijk 

worden gesteld wanneer de winnaar geen verbinding met internet zou kunnen maken, door problemen 

of technische storingen die onder meer verband houden met de overbelasting van het netwerk of te 

wijten zijn aan kwaad opzet.  
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Aangezien internet geen beveiligd netwerk is, kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor 

de besmetting door eventuele virussen of de inbraak van een derde in het systeem van eender welke 

computerterminal die toebehoort aan hem of aan de winnaars of iedere deelnemer, en wijst hij alle 

aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de aansluiting van de deelnemers op het netwerk die niet 

rechtstreeks en uitsluitend aan de organisator zouden kunnen worden toegeschreven.  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de deelnemers gegevens gebruiken van 

personen die geen toestemming verlenen.  

ARTIKEL 10: FRAUDE  

Elke onjuiste of leugenachtige verklaring en elke vorm van fraude leidt tot de diskwalificatie van de 

deelnemer. De organisator behoudt zich het recht voor om plegers van fraude voor de bevoegde 

rechtbanken te vervolgen.  

Overeenkomstig de wetten die de rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke rechten regelen, zijn 

de reproductie en de weergave van alle of een deel van de onderdelen van de wedstrijd strikt verboden. 

ARTIKEL 11: VARIA 

Een kopie van dit reglement kan gratis worden bezorgd aan iedere persoon die dat schriftelijk aanvraagt 

op het volgende adres: Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), Kunstlaan 21, 1000 

Brussel. Bij elke aanvraag moet een voldoende gefrankeerde envelop zitten waarop de naam van de 

geadresseerde vermeld is, zodat de organisator kan antwoorden. 

Dit reglement kan tijdens de periode van de wedstrijd eveneens worden geraadpleegd op de website via 

de volgende link https://smartcity.brussels/files/reglement_challenge_nl.pdf 

De organisator behoudt zich op elk moment en van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving of 

verplichting om zijn beslissing te wettigen, de mogelijkheid voor om de wedstrijd te onderbreken, te 

verlengen, in te korten, te wijzigen of op elk moment, ook na afloop van de wedstrijd, te annuleren. In 

dat geval kan de organisator daarvoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en kunnen 

de deelnemers geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. 

Ingeval een van de bepalingen van dit reglement van nul en gener waarde zou worden verklaard, kan 

dat in geen geval een invloed hebben op de geldigheid van het reglement zelf.  

Elk geschil over de interpretatie en/of gevallen die niet in dit reglement staan, wordt beslecht door de 

organisator, wiens beslissingen soeverein en onherroepelijk zijn. 

Geen enkele betwisting of klacht wordt nog in aanmerking genomen na een termijn van 1 (een) maand 

volgend op de datum waarop de wedstrijd is afgesloten. 

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bij 

geschillen als enige bevoegd. 

 

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS 

De organisator verbindt zich ertoe, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, om de bij 

de deelnemers verzamelde persoonsgegevens te verwerken conform de geldende privacywetgeving en in 

het bijzonder conform Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).  

De deelnemers kunnen kennis nemen van het privacybeleid van het internetportaal dat voor de wedstrijd 

gebruikt wordt, door het volgen van de link: https://smartcity.brussels/disclaimer-nl 

De gegevens van de deelnemers worden verzameld en verwerkt in het kader van het verloop van de 

wedstrijd, waarvoor de organisator de gegevens nodig heeft om met de winnaars contact te kunnen 

opnemen. De gegevens worden voor de duur van de wedstrijd bewaard.  

De deelnemers hebben het recht om hun gegevens in te zien en te laten rechtzetten. Zij hebben eveneens 

het recht op vergetelheid, op overdraagbaarheid van de gegevens en op bezwaar, evenals het recht om 

te weigeren geprofileerd te worden en het recht om van veiligheidslekken op de hoogte te worden 

gesteld. Om hun rechten in verband met hun persoonsgegevens uit te oefenen, kunnen de deelnemers 

met de verwerkingsverantwoordelijke van het CIBG contact opnemen via het volgende e-mailadres: 

privacy@cirb.brussels. 

https://smartcity.brussels/files/reglement_challenge_nl.pdf
https://smartcity.brussels/files/reglement_challenge_nl.pdf
https://smartcity.brussels/disclaimer-nl
https://smartcity.brussels/disclaimer-nl
mailto:privacy@cirb.brussels
mailto:privacy@cirb.brussels


 

8 
 

 

Als de deelnemer geen voldoening krijgt voor een vraag in verband met zijn persoonsgegevens, kan hij 

met de Data Protection Officer contact opnemen via e-mail dpo@cirb.bussels . 

Deelnemers die voor het einde van de wedstrijd gebruik maken van het recht van wissing van hun 

gegevens, worden geacht van hun deelname af te zien.  

 

mailto:dpo@cirb.bussels
mailto:dpo@cirb.bussels

