
WEDSTRIJDREGLEMENT ‘SPAARACTIE OP DE VICHTSE MARKT’ 

1. Het Gemeentebestuur van Anzegem (verder: organisator) organiseert een spaaractie onder de 

naam ‘Spaaractie op de Vichtse markt’ waarvan de procedures in het onderhavig reglement worden 

vastgelegd. 

2. De wedstrijd staat open voor iedereen (vanaf 16 jaar) die de wekelijkse vrijdagvoormiddagmarkt te 

Vichte bezoekt. 

3. De wedstrijd vindt plaats op elke marktdag in de maanden oktober, november en december op de 

Vichteplaats 

4. Elke bezoeker kan onbeperkt deelnemen. 

5. Elke klant ontvangt per aankoop een stempel. 

6. Deelnemen aan de trekking kan enkel door je gegevens in te vullen op de volle spaarkaart (5 

stempels) en deze te deponeren in de daarvoor voorziene urne op de markt zelf. 

7. Elke laatste vrijdag van de maand zal een trekking omstreeks 12u00 plaatsvinden. 

8. De maandelijkse prijzenpot bestaat uit 4 waardebonnen van € 25,00 die kunnen besteed worden bij 

de marktkramers te Vichte. 

9. De personen die een waardebon hebben gewonnen worden via brief op de hoogte gebracht. Hun 

naam wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke website en een bericht op de markt. 

10. De prijs kan in geen geval geruild worden tegen hun waarde in speciën. 

11. De organisator van deze wedstrijd wijst elke aansprakelijkheid af bij wijziging of annulering van deze 

wedstrijd om redenen van overmacht. 

12. Elke deelnemer aan deze wedstrijd verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn 

gegevens met het oog op publicitaire doeleinde die betrekking hebben op de wedstrijd zelf. 

13. De persoonsgegevens die de deelnemers van de wedstrijd meedelen, worden uitsluitend verwerkt 

door het Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1 – 8570 Anzegem, nl. de 

verwerkingsverantwoordelijke. De deelnemers kunnen de functionaris gegevensbescherming 

contacteren om verdere informatie met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens te 

verkrijgen: Functionaris gegevensbescherming, De Vierschaar 1 – 8570 Anzegem of 

IVC@anzegem.be. 

Zowel de rechtsgrond als het doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw 

toestemming die blijkt uit uw vrijwillige deelname aan de wedstrijd. De organisator bewaart deze 

persoonsgegevens niet langer dan toegelaten op basis van de van toepassing zijnde doeleinden. 

Hierbij houdt het Gemeentebestuur Anzegem rekening met de wettelijke en reglementaire 

bepalingen m.b.t. de bewaring van persoonsgegevens. 

De deelnemers hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens: 

• het recht op inzage, 

• het recht op rectificatie, 

• het recht op beperking van de verwerking, 

• het recht op gegevenswissing, 

• het recht van bezwaar tegen direct marketing. 

De deelnemers kunnen bovenstaande rechten  uitoefenen door aan de functionaris 

gegevensbescherming een ondertekende en gedateerde aanvraag te versturen samen met een 

recto verso kopie van hun identiteitskaart. 

De deelnemers kunnen eventuele klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De 

contactgegevens van de autoriteit en de wetgeving inzake gegevensbescherming is toegankelijk 

via de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/. 

14. De deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding zonder voorbehoud in van het onderhavige 

reglement. 

Meer informatie aangaande de wedstrijd en het reglement is te bekomen via de dienst Financiën: 

Dienst Financiën 

De Vierschaar 1 -8570 Anzegem 

056 69 44 40  

info@anzegem.be 

 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 4 september 2018. 
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