Deelnemingsreglement Eneco Kinderraad - 2018

Art. 1: Wat is de Eneco kinderraad?
Eneco Belgium nv, gelegen te Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen en geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen BTW 0683.948.879 (hierna vermeld als “Eneco” of “de
Organisator”) organiseert in 2018 een kinderraad. Deelname aan de kinderraad is gratis en kan zonder
enige aankoopverplichting.
Elke deelname impliceert het goedkeuren van dit reglement, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud
vanwege de deelnemer alsook van elke beslissing welke Eneco zou kunnen nemen met betrekking
hiertoe. Het niet respecteren van dit reglement door de deelnemer, zal resulteren in het nietig
verklaren van zijn of haar deelname indien nodig.
Gelet op het feit dat de deelnemers van de kinderraad allemaal minderjarigen zijn, moet dit
deelnemingsreglement aanvaard worden door de ouder of voogd.
Art. 2: Wie kan er deelnemen?
De kinderraad bestaat uit minderjarige kinderen, met een leeftijd tussen 10-12 jaar. Laat je ouders
weten dat je wenst deel te nemen aan de kinderraad. Je ouders zijn verantwoordelijk voor jou als
minderjarige, het is dan ook belangrijk dat ze instemmen met wat je doet.
De kinderen hebben zich kandidaat gesteld via een online selectieprocedure, die erin bestaat om via
een aantal vragen zich voor te stellen en een filmpje op te laden via het daartoe voorziene platform.
De deelnemers van de kinderraad zijn bereid om een 4-tal keer bijeen te komen en te werken rond
“duurzaamheidsthema’s” of “acties opgezet door Eneco”.
De deelnemers van de kinderraad gaan er expliciet mee akkoord dat de bijeenkomsten van de
kinderraad worden gefilmd en dat er foto’s van hen kunnen worden genomen.
Art. 3: Selectie? Wanneer vindt de kinderraad plaats?
Het is de bedoeling van de kinderraad om een 4-tal keer per jaar bijeen te komen.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 17/2/2018 te Technopolis Mechelen. Tijdens deze bijeenkomst
zal afhankelijk van het aantal kinderen een uiteindelijke selectie van de leden van de kinderraad
worden gemaakt.
De data en locaties van de andere bijeenkomsten moeten nog bepaald worden. Deze worden tijdig
gecommuniceerd aan de deelnemers.
Eneco houdt zich eveneens het recht voor om op elk moment de kinderraad in zijn huidige staat te
verlengen, te schrappen of te onderbreken als de omstandigheden daarom vragen. In de mate van
het mogelijke, zullen deze aanpassingen of veranderingen deel uitmaken van voorafgaand verstrekte
informatie, langs alle aangewezen kanalen.
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Art. 4: Wat met mijn privacy (Wat met mijn persoonlijke informatie?)
Eneco vindt de bescherming van jouw privacy en persoonlijke informatie erg belangrijk.
De persoonlijke informatie van de deelnemers van de kinderraad wordt door Eneco verwerkt voor de
goede uitvoering van de kinderraad (in contact treden met jou of je ouder) en om het publiek in te
lichten over de kinderraad en de voorstellen die deze doet.
Deze informatie omvat: naam, voornaam, e-mailadres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en
afbeeldingen/opnames op foto en filmmateriaal van de deelnemer alsook van de ouder. De verwerking
van deze informatie is nodig om deel te nemen aan de kinderraad. Wie niet met de verwerking instemt
kan niet (langer) deelnemen aan de kinderraad.
De persoonlijke informatie wordt uiterlijk één jaar na afloop van de kinderraad verwijderd.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat deelname aan de kinderraad de onvoorwaardelijke aanvaarding van
het verzamelen, registreren en opslaan van hun persoonlijke gegevens inhoudt.
De deelnemer heeft het recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens. Deze vraag tot
inzage en/of verbetering dient per brief verzocht te worden en vergezeld te zijn van een kopie van de
identiteitskaart. De brief dient gericht te zijn aan Eneco (Eneco Belgium nv, Battelsesteenweg 455i,
2800 Mechelen).
Art. 5: Recht op verspreiding van beelden - Intellectuele rechten
De deelnemer stemt in met het publiceren van zijn afbeelding, naam en woonplaats op de website van
Eneco http://www.eneco.be , op de facebook-pagina http://www.facebook.com/enecobelgium en
ook op de twitter pagina http://twitter.com/enecobe van Eneco en op You Tube en erkent dat deze
toestemming geen aanleiding kan geven voor enige financiële compensatie onder welke vorm dan ook.
De deelnemer stemt ermee in dat alle intellectuele rechten die ontstaan tijdens de sollicitatie voor of
de werkzaamheden van de kinderraad, zoals auteursrecht op teksten, naburige rechten op
uitvoeringen, merknamen die worden bedacht, etc. automatisch worden overgedragen aan Eneco die
de opdrachtgever is, voor alle exploitatiewijzen en -vormen, voor de gehele wereld, voor de volledige
beschermingsduur van de betrokken rechten en zonder enige financiële compensatie onder welke
vorm dan ook.
De Deelnemer verklaart bijgevolg uitdrukkelijk af te zien van alle aanspraken die hij tegenover Eneco
geldend zou kunnen maken in verband met het gebruik en/of de openbaarmaking van het beeld- en
filmmateriaal.
Art. 6: Hoe het reglement verkrijgen?
Het reglement is beschikbaar op de landingspagina van de kinderraad. Druk- of andere fouten kunnen
niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.
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Art. 7: Verantwoordelijkheid
Eneco kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onderbreking of stopzetting
van de kinderraad. In dat geval hebben de deelnemers geen recht op enige schadevergoeding van
welke aard dan ook.
Eneco kan niet aansprakelijk worden gesteld als om redenen van overmacht buiten haar toedoen, de
kinderraad geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd en dit zonder
voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen. Waar mogelijk, zullen deze
wijzigingen of veranderingen van tevoren bekend worden gemaakt via alle aangewezen kanalen.
Eneco kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook (persoonlijk,
fysiek, materieel, financieel, of anderszins) die zich voordoet ingevolge haar fout, behalve indien het
gaat om een opzettelijke fout of om bedrog.
Art. 8: Algemene bepalingen
Elk geschil met betrekking tot de kinderraad moet per aangetekende brief over worden gemaakt aan
Eneco binnen de acht dagen na de vaststelling ervan. Deze aangetekende brief dient te worden
geadresseerd aan “Eneco Belgium nv, Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen”. Na deze tijd wordt elke
claim beschouwd als ongeldig en onbestaand.
Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld door Eneco, zal worden voorgelegd aan de
bevoegde rechtbanken te Mechelen of aan een andere rechtbank in het rechtsgebied waar deelnemer
zijn woonplaats heeft. Het Belgisch recht is van toepassing op dit reglement.
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