
Hallo, ik ben Marcus. Mijn papa werkt als pottenbakker in Asse en ik help hem daarbij. Kleur mijn afbeelding

mooi in en plaats mij eventueel in een Romeins landschap. Stuur de ingekleurde tekening naar: Agilas vzw,

Kelestraat 35, 1730 Asse of mail ze door naar: info@agilas.be. Elke maand mag ik uit alle inzendingen één

winnaar kiezen die een mooie prijs krijgt (reglement zie luik A van bijgevoegde informatie).

Om jouw persoonlijke gegevens te beschermen conform de Europese wetgeving GDPR, vragen we om de bijgevoegde informatie

(luik B) door jouw ouders te laten nalezen, aan te vullen, te laten ondertekenen en ons terug te bezorgen.

© Heleen Destuyver
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A. Reglement kleurwedstrijd 

Artikel 1: Organisatie 

Deze kleurwedstrijd is een organisatie van Agilas vzw, Kelestraat 35, 1730 Asse.  

 

Artikel 2: Algemeen 

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer 

dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Agilas vzw worden genomen. Agilas vzw kan op elk ogenblik wijzigingen 

aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website www.agilas.be. 

 

Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Agilas vzw behandeld en beslecht worden en kan in geen 

geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de 

wedstrijd of dit reglement. 

 

Artikel 3: Deelname 

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat deelnemers op permanente basis de kleurprent van Marcus, de pottenbakkersleerling, 

kunnen downloaden via http://www.agilas.be/index.php/nl/educatief-wandelpad/kleurwedstrijd.  

 

De deelnemers dienen de ingekleurde plaat, met duidelijke vermelding van minimum naam en adres (verwerking ervan: zie 

uitgebreide privacyovereenkomst – luik B), terug te bezorgen aan Agilas vzw via post (Agilas vzw, Kelestraat 35, 1730 Asse), e-

mail (info@agilas.be) of afgifte bij Agilas (Agilas vzw, Kelestraat 35, 1730 Asse). 

 

Het inkleuren mag met kleurpotlood, verf, stift of andere knutselmaterialen gebeuren, naar eigen keuze van de deelnemer. 

 

Deelname aan de wedstrijd is zonder enige andere verplichting bij Agilas. 

 

De wedstrijd is bedoeld voor kleuters en voor leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van de basisschool. 

 

Artikel 4: Uitsluiting 

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging 

tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs. 

 

Artikel 5: Bepaling van de winnaar 

Maandelijks kiest het bestuur van Agilas een winnaar, de winnaars worden nadien persoonlijk gecontacteerd. Er zal geen 

briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de beslissing van het bestuur. 

 

Artikel 6: Prijs en bekendmaking 

De maandelijkse winnaar krijgt een kleine attentie (knutselmateriaal) toegestuurd dat past binnen het thema van de Romeinse 

pottenbakker past. De prijs is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. De 

prijzen kunnen afgehaald worden bij Agilas vzw of worden per post toegestuurd. 

 

Artikel 7: Vrijwaring 

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name 

wat technische presentaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht 

via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking 

en besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Agilas kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 

onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, 

de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en 

softwaregebreken, van welke aard dan ook. 

http://www.agilas.be/
http://www.agilas.be/index.php/nl/educatief-wandelpad/kleurwedstrijd
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Agilas kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een 

onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden 

dan ook. 

 

De verbinding met de site van Agilas en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de 

deelnemers. Agilas is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens 

overmacht of om redenen buiten haar wil.  

 

Agilas behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit 

te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding 

of welke verplichting dan ook vanwege Agilas. 

 

Agilas is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs 

of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten 

die zich voordoen bij Agilas zelf, beslist Agilas autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. 

De beslissing van Agilas kan niet worden aangevochten. 

 

Agilas is evenmin verantwoordelijk voor het gebruik van de toegestuurde attentie. Agilas kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor een foutief gebruik van het materiaal en de schade die daar uit voortvloeit. 

 

Artikel 8: Privacy 

Conform de Europese wetgeving GDPR volgt hierna een uitgebreide privacyovereenkomst (luik B). 

 

Artikel 9: Recht en bevoegde rechtbank 

De verhouding tussen Agilas vzw en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Agilas en een 

deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen 

onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Asse. 
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B. Privacywetgeving 

Artikel 1: Algemeen kader 

Deze informatie kadert in een nieuwe Europese Verordening die de privacy in de Europese lidstaten regelt: de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming of kortweg de GDPR genaamd. Met deze verordening wil de Europese commissie de 

veiligheid van data bevorderen en persoonlijke informatie van Europese inwoners beschermen door de controle over persoonlijke 

data terug te geven aan het individu. De Algemene Verordening Gegevens-bescherming werd aangenomen in april 2016, trad in 

werking op 24 mei 2016 en is integraal toepasbaar vanaf 25 mei 2018. 

Deze privacyfiche regelt de verwerking van de persoonsgebonden gegevens die via het inkleuren van de kleurprent aan Agilas 

worden overgedragen. 

 

Artikel 2: Persoonlijke gegevens om jou te contacteren 

Indien Agilas jouw tekening kiest, ontvang je een leuke prijs. In dat geval word je door ons persoonlijk verwittigd en wordt de prijs 

via de post naar jou toegestuurd. Hierbij geef ik als deelnemer toestemming aan Agilas om volgende gegevens van mij te 

ontvangen (maak zelf jouw keuze uit de hiernavolgende gegevens): 

☐    Familienaam ouder of voogd:  ………………………………………………………………………………………….. 

☐    Voornaam ouder of voogd:   ………………………………………………………………………………………….. 

☐    Telefoonnummer ouder of voogd:   ………………………………………………………………………………………….. 

☐    E-mailadres ouder of voogd:   ………………………………………………………………………………………….. 

☐    Postadres:     ………………………………………………………………………………………….. 

☐    Familienaam kind:    ………………………………………………………………………………………….. 

☐    Voornaam kind:    ……………………………………………………………………………………………………… 

☐    Leeftijd kind:    ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Artikel 3: Gebruik van de persoonsgegevens en de ingekleurde tekeningen 

Agilas verklaart hierbij dat, indien jouw tekening niet weerhouden werd voor het ontvangen van een prijs of van zodra jouw prijs 

werd toegezonden, alle bijhorende persoonsgegevens vernietigd worden en bijgevolg op geen enkele manier, noch analoog, noch 

digitaal, bewaard zullen worden. 

De persoonsgegevens worden maximum gedurende één maand (periode van toesturen en beslissing van het bestuur van Agilas) 

op analoge wijze (via dit document) bewaard. 

De deelnemer kan er echter uitdrukkelijk voor kiezen om minstens zijn naam of initialen te laten bewaren bij de tekening. Gelieve 

ons hiervan uitdrukkelijk op de hoogte te brengen bij het insturen van uw tekening zodat we met u contact kunnen opnemen om 

de bewaring van uw naam door Agilas te regelen via een aparte privacyfiche en conform de GDPR. 

 

Agilas verklaart hierbij ook dat bovenstaande persoonsgegevens op geen enkele manier aan derden worden doorgegeven of 

openbaar gemaakt zullen worden. 

 

Agilas behoudt zich het recht om de ingekleurde tekeningen, zonder persoonsgegevens, te bewaren in haar archief of tijdelijk op 

te hangen in haar kantoren. Voor ander gebruik van de ingekleurde tekeningen dient de deelnemer zijn/haar uitdrukkelijke 

toestemming te geven volgens onderstaande invulvakjes: 

☐   Mijn ingekleurde tekening mag gebruikt worden op de website van Agilas met naam/zonder naam/ met de initialen van de 

deelnemer (duid de keuze van jouw voorkeur aan). 

☐   Mijn ingekleurde tekening mag gebruikt worden op de Facebookpagina van Agilas met naam/zonder naam/ met de initialen 

van de deelnemer (duid de keuze van jouw voorkeur aan). 

☐   Mijn ingekleurde tekening mag gebruikt worden in publicaties & nieuwsbrieven van Agilas met naam /zonder naam/ met de 

initialen van de deelnemer (duid de keuze van jouw voorkeur aan). 

☐    Mijn ingekleurde tekening mag gebruikt worden tijdens lezingen van Agilas met naam/zonder naam/ met de initialen van de 

deelnemer (duid de keuze van jouw voorkeur aan). 
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Indien in één van bovenstaande gevallen gekozen wordt ‘met naam’, neemt Agilas opnieuw met u contact op om de bewaring 

van uw naam door Agilas te regelen via een aparte privacyfiche en conform de GDPR. 

 

Artikel 4: Toegang tot de doorgestuurde persoonsgegevens vóór vernietiging 

Binnen Agilas hebben enkel de voorzitter en de verantwoordelijke voor de publiekswerking het recht om de toegestuurde 

persoonsgegevens in te kijken, te gebruiken in het kader van de kleurwedstrijd en te vernietigen conform deze afspraken. 

 

Artikel 5: Procedure in geval van een privacyprobleem 

Elk mogelijk datalek met betrekking tot persoonsgegevens van deelnemers aan de kleurwedstrijd wordt binnen de 72 uur na 

vaststelling door Agilas gemeld bij de privacycommissie. 

In het geval van een privacyprobleem brengt Agilas de betrokken deelnemers aan de kleurwedstrijd hiervan binnen de 72 uur na 

vaststelling schriftelijk en telefonisch op de hoogte. 

In het geval van een privacyprobleem neemt Agilas meteen na vaststelling alle mogelijke maatregelen om het datalek te dichten 

en gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. 

 

Artikel 6: Welke rechten heeft u? 

Recht op informatie: elke persoon heeft recht op informatie omtrent de aard van de verwerking van de persoonsgegevens, de 

aard van de bewaarde persoonsgegevens, de reden waarom deze gegevens bewaard worden en de uitwisseling van 

persoonsgegevens. 

 

Recht op toegang en inzage: elke persoon heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de bewaarde persoonlijke 

gegevens, alsook van het gebruik dat Agilas van deze gegevens maakt. 

 

Recht van verbetering en verwijdering: elke persoon heeft steeds het recht om Agilas te verzoeken om persoons- en 

bedrijfsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  

 

Recht van verzet: elke persoon beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en 

organisatiegegevens voor direct marketing, verwerking op basis van gerechtvaardigde gronden en de verwerking van 

persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of indien hij andere ernstige en rechtmatige redenen zou 

hebben. De oorspronkelijke eigenaar kan zich niet verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien deze verwerking 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming door Agilas van haar contractuele en wettelijke 

verplichtingen.  

 

Recht om vergeten te worden: elke persoon heeft in sommige gevallen het recht om de verwijdering van persoonsgegevens te 

verkrijgen. Dit recht is van toepassing in de volgende gevallen: 

+ de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld, 

+ de betrokkene trekt zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor 

de verwerking, 

+ de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, 

+ de persoonsgegevens van de betrokkene werden onrechtmatig verwerkt, 

+ de persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of volgens 

nationale wetgeving, 

+ de persoonsgegevens werden verzameld in verband met het aanbod van diensten aan kinderen. 

 

Recht op portabiliteit: elke persoon heeft het recht om de verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare en 

machine-leesbare vorm te kunnen krijgen waarna ze zelf kunnen opslaan of aan een ander bedrijf kunnen overdragen. Op die 

manier heeft elke persoon meer controle over zijn/haar data en kan er gemakkelijker overgestapt worden naar een andere 

dienstverlener. 
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Uitoefening van rechten: elk lid kan zijn rechten uitoefenen door Agilas te contacteren per mail op info@agilas.be of per brief op 

het onderstaand adres: Agilas vzw, Kelestraat 35, 1730 Asse. Teneinde de vertrouwelijkheid van uw gegevens te vrijwaren, 

houden wij eraan om uw identiteit te verifiëren bij het uitoefenen van uw rechten. 

 

Artikel 7: Wenst u informatie of heeft u een bezwaar? 

Je hebt het recht om informatie te vragen over onze privacyverklaring of een bezwaar hieromtrent aan ons te melden. Hiervoor 

kan je contact opnemen via info@agilas.be of een brief sturen naar Agilas vzw, Kelestraat 35, 1730 Asse. Als je niet tevreden 

bent met hoe uw bezwaar behandeld werd, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Artikel 8: Wijzigingen 

Deze privacyverklaring is geldig met ingang van 25 mei 2018. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt 

gewijzigd om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de wet- en regelgeving. De recentst geldende versie is beschikbaar 

op de website en wij brengen u via de website en andere communicatiekanalen op de hoogte van wijzigingen. 

 

Beide partijen verklaren akkoord te zijn met de luiken A en B van deze informatiefiche  

in het kader van de kleurwedstrijd 

Voor de deelnemer,       Voor Agilas vzw 

(naam en handtekening)       (naam en handtekening) 

         Steven Saerens, voorzitter Agilas 

 

 

mailto:info@agilas.be

