
Wedstrijdreglement 

Wie organiseert deze wedstrijd? 
Deze gratis wedstrijd wordt georganiseerd door de ACLVB met maatschappelijke zetel te Koning 

Albertlaan 95 9000 Gent. De ACLVB wil jongeren, al dan niet lid van de vakorganisatie, aanzetten om 

mee te doen aan wedstrijd: “#ItCanHappen2U2”. Het thema van de wedstrijd is: het vieren van het 

75-jarige bestaan van de sociale zekerheid. 

Deelnemers posten hun eigen video op hun Facebook- en/of Instagrampagina met hashtag 

#ItCanHappen2U2. 

De winnende deelnemer komt in aanmerking voor een prijs. De prijzenpot bestaat uit: 

Eerste prijs:  EEN CITYTRIP NAAR BOEDAPEST, vlucht inclusief verblijf voor twee personen  

Tweede prijs:  EEN CADEAUBON VOOR EEN VERBLIJF IN EEN VAN ONZE VAKANTIEHUIZEN 

TER WAARDE VAN 150 euro, te boeken via onze website: www.aclvb.be 

Derde prijs:  EEN CADEAUBON VOOR EEN VERBLIJF IN EEN VAN ONZE VAKANTIEHUIZEN 

TER WAARDE VAN 100 euro, te boeken via onze website: www.aclvb.be 

Wie kan deelnemen  aan deze wedstrijd?  
Deelnemen aan de wedstrijd kan slechts eenmaal. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, 

wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd. 

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, 

worden uitgesloten. 

Personeelsleden van de groep ACLVB (zie https://www.mdc.cgslb.be/nl/structuur-en-kerncijfers-van-

de-aclvb) worden eveneens van de wedstrijd uitgesloten. 

Specifiek over minderjarigen die deelnemen aan deze wedstrijd: 

Indien de reis gewonnen wordt door een minderjarige, dient deze persoon op reis vergezeld te worden 

door een meerderjarige. 

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke 

toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een 

wedstrijd gaat de ACLVB ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de 

minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere 

deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op de prijs worden afgenomen. 

De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van 

de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de 

privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden. 

Duur van de wedstrijd 
De wedstrijd start op 31 oktober 2019 en eindigt op 15 december 2019 om middernacht. 
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Wat zijn de voorwaarden om mee te doen? 
Jongeren worden uitgenodigd om een video te posten op hun Instagram en/of Facebook 

feed/wall/account en deze te delen met de #ItCanHappen2U2 hashtag. 

Vervolgens registreren ze zich op de ACLVB-pagina gewijd aan de wedstrijd via dewelke ze de link van 

de video inzenden. 

De geposte video zal worden gebruikt op de sociale media van de ACLVB en op haar website in het 

kader van haar actie ter gelegenheid van 75 jaar sociale zekerheid "#ItCanHappen2U2". 

De makers van het filmpje verklaren alle rechten te bezitten zoals de portretrechten van de personen 

die in het filmpje voorkomen en de muziekrechten. 

De geposte video mag geen: 

o scheldtirade bevatten 

o geen melding of klacht inhouden 

o geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen 

vertonen 

De ACLVB behoudt zich het recht elke video die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.  
 

In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt de ACLVB 
zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de 
wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in 
te trekken. 
 
Bij het posten van de video, moet de video ook openbaar weergegeven worden. 

Er mogen geen toevoegingen aan de video gebeuren. 

Enkel de eerste ingestuurde video van de deelnemer telt mee voor de wedstrijd. 

Hoe gaat het praktisch in zijn werk? 
stap 1: maak een leuk filmpje van maximum 75 seconden 
 
stap 2: post het op je Facebook of Instagram, tag de pagina van de ACLVB (@ACLVB) en gebruik de 
hashtag #ItCanHappen2U2 
  
Stap 3: vul het formulier in op de website om je deelname officieel te maken 
  
Zie ook de instructies op de website 
 

Hoe wordt de winnaar bepaald? 
Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. 

De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit de Nationaal secretaris die 

verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid en de interne medewerkers van de werkgroep ‘75 jaar 

sociale zekerheid’. Tegen het oordeel van de jury is geen verhaal mogelijk. 

Bekendmaking van de winnaar 
De drie beste filmpjes komen in aanmerking voor de prijzen. 



De winnaar wordt op de hoogte gebracht per mail. Bovendien wordt het winnend filmpje op de 

Facebookpagina van de ACLVB en Instagram bekend gemaakt. 

De prijs zal overhandigd worden door de Nationaal secretaris, via het kantoor van de ACLVB dat zich 

het dichtst bij de woonplaats van de winnaar bevindt. 

Indien de winnaar niet binnen 2 weken reageert, verliest hij het recht op zijn prijs. De winnaar verliest 

alsook het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de maand na afloop van de wedstrijd 

opgehaald heeft. 

Wijzigingen en eventuele betwistingen 
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen 

enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig 

voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.  

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de jury die 

door de ACLVB (zie hoger) werd aangeduid. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar 

het contactmailadres: ItCanHappen2U2@aclvb.be. 

De ACLVB behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken 

indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende 

zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de 

deelnemers. 

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale 

privaatrecht en het Weens Koopverdrag. 

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op de 

website www.aclvb.be. 

De ACLVB is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die 

uitgaan van de internetverbinding of derden. 

Privacyverklaring  
De ACLVB behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit 

doorgeven aan derden die niet tot de ACLVB-groep behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere 

verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien zij noodzakelijk zijn om de winnaar van deze 

wedstrijd te contacteren. 

De gegevens worden bijgehouden tot zes maanden na afloop van de wedstrijd. 

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen 

en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken 

tegen de verwerking (losstaand van het doel van deze wedstrijd) van zijn gegevens, in het bijzonder bij 

verwerking voor marketingcommunicatie. Deelnemers kunnen dit doen via de functionaris voor 

gegevensbescherming van de ACLVB, ook voor eventuele klachten en vragen betreffende de 

uitoefening van hun rechten op: dpo@aclvb.be. Zij hebben ook het recht om de 

Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten. 

Voor meer informatie over hoe de ACLVB omgaat met de gegevens van haar leden kan je vinden op de 

homepagina van de website www.aclvb.be via de privacyverklaring.  
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Contact 
Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kan men terecht op het mailadres: 

ItCanHappen2U2@aclvb.be. 

 

mailto:ItCanHappen2U2@aclvb.be

