Algemene Voorwaarden & Privacybeleid – Adventkalenderspel
De organisator van de wedstrijd is Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (‘Nintendo’).

Algemene voorwaarden

1.

De wedstrijd staat open voor inwoners van Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen,
Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (de ‘deelnemende
landen’) met uitzondering van personeelsleden en medewerkers van de organisator, diens vertegenwoordigers, of iemand die
beroepshalve betrokken is bij de uitvoering van de wedstrijd. Deelnemers onder de 18 jaar dienen voor hun deelname toestemming
van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben.

2.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis. Deelname en kansen om te winnen zijn niet afhankelijk van de aankoop van één van onze
producten. Elke persoon mag slechts eenmaal per dag deelnemen. De uiterste termijn voor deelname is iedere dag tussen 1
december en 24 december 2019 om 23.59 uur (UTC – Londen tijdzone, gelijk aan 00.59 uur Nederlandse tijd) De organisator kan
niet verantwoordelijk worden gehouden indien deelname niet mogelijk is of niet binnen deze termijn kan plaatsvinden als gevol g
van technische storingen of om andere redenen.

3.

Deelnemers zijn verplicht zich te registreren en een koppeling te maken met een Nintendo-account op accounts.nintendo.com en
de ontvangst van mails van Nintendo in de accountinstellingen toe te laten. Deelname met een kinderaccount is niet mogelijk. De
Nintendo-account is onderhevig aan de voorwaarden van de Nintendo Account-overeenkomst die vóór de registratie moet worden
geaccepteerd, en het gebruik van My Nintendo is onderhevig aan de Voorwaarden van het My Nintendo-puntenprogramma. Het
privacybeleid voor Nintendo-accounts is van toepassing.

4.

Tussen 1 december en 24 december 2019 zal de organisator iedere dag om 09.00 uur (UTC, gelijk aan 10.00 uur Nederlandse tijd)
de missie voor die dag op de officiële website van Nintendo in de deelnemende landen publiceren. Om mee te doen moeten
deelnemers zich vóór 23.59 uur (UTC, gelijk aan 00.59 Nederlandse tijd op de volgende dag) op de betreffende dag op hun
Nintendo-account inloggen en de missie voor die dag voltooien door de kalenderpagina te bezoeken en het deurtje van die dag te
openen, waarmee de deelname aan de wedstrijd wordt bevestigd.

5.

De dagelijkse winnaars worden willekeurig uit alle deelnemers van die dag gekozen en worden op de hoogte gesteld via het
mailadres dat voor het ontvangen van mails van Nintendo is geregistreerd op hun Nintendo-account. De mail wordt naar de
winnaars verzonden binnen zeven dagen na het einde van de dagelijkse missies voor de dagen tot en met 19 december. De
winnaars voor de dagen vanaf 20 december worden uiterlijk op 10 januari op de hoogte gesteld. Bij het winnen van fysieke prijzen
moeten de winnaars binnen zeven dagen na ontvangst van deze kennisgeving reageren op he t in de kennisgeving vermelde
mailadres, door hun voor- en achternaam en volledig postadres te vermelden om de prijs te bevestigen. Indien de winnaars niet,
of niet binnen de gestelde termijn, reageren zoals in de kennisgeving is beschreven, behoudt de organisator zich het recht voor de
prijs toe te kennen aan een vervangende winnaar. Prijzen worden alleen verzonden naar adressen in de deelnemende landen. Bij
digitale prijzen ontvangen de winnaars de prijs onmiddellijk per email met de kennisgeving van de gewonnen prijs.

6.

Prijzen zijn niet overdraagbaar. Geen contanten of andere vervangende prijzen zullen worden uitgereikt. In geval van onvoorziene
omstandigheden behoudt de organisator zich het recht voor om een prijs te vervangen door een alternatief van gelijke of hogere
waarde.

7.

Deelname met andere dan de in deze voorwaarden beschreven middelen is niet toegestaan. Over uitslagen kan niet worden
gecorrespondeerd

8.

Deelnemers die op enige wijze vals spelen, manipuleren of misbruik maken van bugs in verband met hun deelname, worden door
de organisator van de wedstrijd uitgesloten.

9.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, op te schorten of te
wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden die buiten zijn redelijke controle liggen en die de geplande procedure van d e

wedstrijd belemmeren, in het bijzonder als gevolg van defecte hardware of programmatuur, ongeoorloofd e inmenging door
derden en mechanische, technische of juridische problemen die buiten de redelijke controle en invloed van de organisator liggen.
Geen enkele verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor verloren, vertraagde of beschadigde deelnames, noch voor
computerfouten tijdens de transmissie. Deelnames die gebruik maken van methodes die zijn gegenereerd door een script, macro
of geautomatiseerde apparatuur zijn nietig.
10. De voornaam, eerste letter van de achternaam, de bijnaam en de woonplaats van de winnaars kunnen worden gepubliceerd op de
officiële website van de organisator of op de officiële Facebook-, Twitter- of Instagram-accounts of de officiële YouTube-kanalen
van de organisator. De organisator kan op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om de namen van de winnaars op
verzoek bekend te maken aan de autoriteiten en andere belanghebbenden.
11. De aansprakelijkheid van de organisator voor dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid die te wijten is aan opzettelijk
of nalatig plichtsverzuim door de organisator of diens officiële of plaatsvervangende vertegenwoordiger, evenals voor schade die
het gevolg is van fraude, opzettelijke of grove nalatigheid van de organisator of diens officiële of plaatsvervangende
vertegenwoordiger, is op geen enkele wijze uitgesloten of beperkt. Hetzelfde geldt voor schade uit hoofde van de toepasselijke
wetgeving inzake productaansprakelijkheid of enige garanties die door de organisator worden gegeven.

De aansprakelijkheid van de organisator is beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract als gevolg van
niet-naleving van essentiële contractuele verplichtingen door de organisator of diens officiële of plaatsvervangende
vertegenwoordiger en die niet het gevolg is van dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of vorderingen op grond van
de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid. Essentiële contractuele verplichtingen zijn taken waarvan de naleving
noodzakelijk is voor het juiste verloop van de wedstrijd, en waarvan de deelnemers op de naleving doorgaans kunnen vertrouwen .

De organisator is niet aansprakelijk voor schade die niet wordt omschreven in de voorgaande paragrafen.

12. De organisator behoudt zich het recht voor om de winnaar te controleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, leeftijd en
geschiktheid om deel te nemen, en om te weigeren de prijs toe te kennen of het recht op de prijs in te trekken, wanneer er redelijke
gronden zijn om aan te nemen dat er sprake is geweest van een inbreuk op deze algemene voorwaarden of op de instructies die
deel uitmaken van de toelatingsvoorwaarden van deze wedstrijd.
13. De organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten
heeft over de wedstrijd, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4,
60528 Frankfurt am Main, Duitsland .
14. Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert u deze algemene voorwaarden. De organisator van de wedstrijd is Nintendo of
Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (‘Nintendo’).
15. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Duitse wetgeving. De Nintendo Account overeenkomst en het Nintendo
Account privacybeleid zijn van toepassing.

Privacybeleid

Behalve het privacybeleid voor Nintendo-accounts is ook dit wedstrijd privacybeleid (het ‘Privacy Policy’) van toepassing als je een
inwoner bent van de deelnemende landen voor het Adventkalenderspel, georganiseerd door Nintendo of Europe GmbH (‘Nintendo’,
‘wij’ of ‘ons’), Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Duitsland (de ‘wedstrijd’). Nintendo is de verantwoordelijke voor de verwerking in de
zin van de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Ra ad

van 27 april 2016).– ‘AVG’). Nintendo eerbiedigt uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens en erkent
het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

1.

Informatie die wij verzamelen en verwerken en voor welke doelen wij deze gebruiken:

a) Om deel te nemen aan de wedstrijd moet u uw mailadres en in het geval van fysieke prijzen uw voor- en achternaam en
uw postadres opgeven. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om uw deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken, te
organiseren en te beheren. Wij hebben uw e-mailadres nodig om u op de hoogte te houden van uw deelname aan de wedstrijd.
Wij gebruiken het postadres van de winnaars om de prijzen te verzenden. De wettelijke basis voor de in deze paragraaf 1 a)
vermelde verwerking is de uitvoering en verwerking van de wedstrijd (Art. 6 lid 1 onder b. AVG).

b) In overeenstemming met artikel 10 van de Algemene Voorwaarden kunnen de voornamen van de winnaars en de eerste
letter van hun achternaam, alsmede hun stad en hun bijnamen, worden gepubliceerd op de officiële website van Nintendo
of op de officiële Facebook-, Instagram- en Twitter-accounts van Nintendo of op de officiële YouTube kanalen van Nintendo.
De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 onder f. AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het
bekendmaken van de winnaars om aan te tonen dat de prijzen zijn toegekend. U heeft op ieder moment het recht om, op
grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen kunt u
te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in artikel 5 van dit Privacybeleid.

c) Communicatie met gebruikers: Wanneer u een e-mail of op andere wijze communicatie aan Nintendo verstuurt, gebruiken
wij deze communicatie om uw vragen te verwerken en op uw verzoeken te reageren. De wettelijke basis voor deze verwerking
is de levering van de door u gevraagde dienst (Art. 6 lid 1 onder b. AVG).

2.

Wie heeft toegang tot informatie:

a) In het geval dat u een fysieke prijs wint zullen wij uw naam en postadres doorgeven aan onze aanbieder van pakketdiensten,
om uw prijs af te leveren. De wettelijke basis voor de verwerking is de levering van uw prijs en de uitvoering van de wedstri jd.
(Art. 6 lid 1 onder b. AVG).

b) In overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor gegevensbescherming kan Nintendo ook gebruik maken van
externe gegevensverwerkers en kan Nintendo jouw persoonlijke gegevens delen met deze externe gegevensverwerkers die
namens Nintendo optreden om diensten te verlenen in verband met de wedstrijd. Indien dergelijke externe verwerkers buiten
de Europese Unie respectievelijk de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, zijn deze externe verwerkers ofwel
gevestigd in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat dit land een adequaat niveau van
gegevensbescherming waarborgt, ofwel bieden deze externe gegevensverwerkers passende waarborgen voor een adequaat
niveau van gegevensbescherming door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese
Commissie zijn aangenomen en die tussen Nintendo en de externe gegevensverwerkers zijn overeengekomen .

3.

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang dit nodig is om de doelstellingen van de wedstrijd te behalen of - indien de
toepasselijke wetgeving voorziet in een langere opslag- en bewaartermijn - voor de door de wet vereiste opslag- en
bewaarperiode. Daarna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. In het bijzonder zullen wij, wanneer u gebruik maakt
van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, persoonlijke gegevens die wij hebben
verwerkt voor het doel waartegen u bezwaar hebt gemaakt zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij er een andere
wettelijke basis bestaat voor de verwerking en het bewaren van deze gegevens of tenzij de toepasselijke wetgeving ons
verplicht deze gegevens te bewaren.

4.

Uw rechten volgens de AVG: In het bijzonder, maar zonder beperking, hebt u mogelijk de volgende rechten krachtens de
toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:
•

Recht van inzage: u hebt recht om een bevestiging van ons te verkrijgen over de vraag of wij al dan niet
persoonsgegevens van u verwerken en u hebt ook het recht om op elk moment inzage te verkrijgen tot uw
persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met
ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 5 van dit Privacybeleid.

•

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: als we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we er door middel
van passende maatregelen voor trachten te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en up -to-date zijn voor de
doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld. Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig
zijn, hebt u recht op rectificatie van deze gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact
met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 5 van dit Privacybeleid.

•

Recht op wissing van uw persoonsgegevens of recht op beperking van de verwerking: u hebt mogelijk recht op
wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit recht uit te
oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 5 van dit Privacybeleid.

•

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt mogelijk het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking
hebben en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesba re vorm te verkrijgen
of om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Om dit recht uit te oefenen,
kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 5 van dit Privacybeleid.

•

Recht van bezwaar: u hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid.

•

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: u hebt het recht een klacht in te dien en bij een
toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Unie. U kunt contact opnemen met de
toezichthouder

voor

gegevensbescherming

in

Nederland

(Autoriteit

Persoonsgegevens:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de toezichthouder voor gegevensbescherming in Hessen.

5.

Contactgegevens en functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen of klachten hebt over dit Privacybeleid en de activiteiten inzake gegevensverwerking van Nintendo of als u uw rechten op
grond van de AVG wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

Nintendo of Europe GmbH ("Nintendo"), attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of via e -mail
naar privacyinquiry.noe@nintendo.de.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Nintendo:

Nintendo of Europe GmbH, attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of via e -mail naar
dataprotectionofficer@nintendo.de.

