
Deelnamevoorwaarden "SNIPES Soundbooth”

1. ORGANISATOR
De organisator van deze wedstrijd is SNIPES SE, Schanzenstraße 41, 51063 Keulen, Duitsland en 
wordt hieronder vermeld als "organisator" of "SNIPES". 

2. DEELNAME AAN DE ONLINEWEDSTRIJD
De campagne„SNIPES Soundbooth Challenge“ vindt plaats van 06 tot en met 12 april 2019. 
Deelname is gratis en onafhankelijk van de aankoop van goederen en diensten. Door deel te nemen 
aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de volgende voorwaarden.

2.1 Deelnamerecht
Alle personen die ten minste 16 jaar oud zijn en die permanent in Nederland woont (hierna 
"Deelnemer") kan deelnemen aan de campagne. SNIPES-medewerkers en hun familieleden zijn 
uitgesloten van deelname. Er is slechts één deelname per deelnemer mogelijk. De deelnemer is 
verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven contactgegevens. In geval van schending van de 
deelnamevoorwaarden behoudt SNIPES zich het recht voor om de betrokkenen van de promotie uit te 
sluiten.
Personen die geen recht hebben om deel te nemen, worden onmiddellijk uitgesloten van deelname.

2.2 Selectieproces
Om deel te nemen aan de campagne, moeten deelnemers een beat online downloaden van de 
website soundbooth.snipes.com en hun rap op deze beat uitvoeren. De deelnemer deelt de video 
hiervan op zijn Instagram-account en gebruikt de hashtag #SNIPESSOUNDBOOTH en tagde 
@snipes en mediapartner @rapnieuwstv in het video. Aan het einde van de uploadperiode selecteert 
een deskundige jury van onze mediapartner rapnieuws.tv 10 finalisten die kunnen stemmen op 
Instagram. Aan het einde van de stemming is er een winnaar die de prijs wint. Met zijn deelname 
verzekert de deelnemer dat de ingezonden video van hemzelf is en dat er geen rechten van derden 
zijn om het uiteindelijke gebruik van het foto- en beeldmateriaal te voorkomen. De deelnemer draagt 
de kosten van deelname (bijv. Internetverbinding).

2.3 Deadline voor deelname
De deadline voor deelname is op 10 april 2020 om 18:00 uur. Late aankomsten worden bij deelname 
niet meer in aanmerking genomen.

3. BEPALING VAN DE WINNAARS EN PRIJZEN
3.1 prijzen
De volgende prijzen worden verloot onder alle deelnemers aan de "Soundbooth" -uitdaging:
Een thuisstudio bestaande uit een microfoon, externe geluidskaart, koptelefoon en speakers. Ook een 
goodiebag met kleding & sneakers van SNIPES en NIKE

3.2 Bepaling en bekendmaking van de winnaars
Uit alle deelnemers selecteert een jury tien finalisten. De winnaars worden op 12 april 2020 door 
SNIPES via DM op Instagram op de hoogte gebracht van de prijs.

Als een winnaar zich niet binnen drie dagen registreert en zijn overwinning bevestigt, behoudt SNIPES 
zich het recht voor om een nieuwe winnaar te bepalen zonder te moeten betalen voor een vervanging.

3.3 Publicatie en gebruiksrechten
De deelnemer gaat ermee akkoord dat de video die hij / zij in het kader van de challenge heeft 
gemaakt, zal worden gepubliceerd en mogelijk zal worden ingesloten om te stemmen op Instagram en 
om te rapporteren op hiphop.de.
SNIPES heeft het recht op onbeperkt gebruik van het beeldmateriaal dat wordt aangeleverd vanaf de 
indiening van de desbetreffende bijdrage. Het verlenen van gebruiksrechten strekt zich uit tot alle 
toegestane vormen van gebruik op onder meer het online of social media gebied. op SNIPES SE, 
Facebook, Instagram, Youtube, Google+, Pinterest en op de corporate site en in de trendblog, zonder 
tijd- en ruimtebeperkingen. Bovendien heeft SNIPES het recht om het beeld- en videomateriaal voor 
intern gebruik door te geven aan de commerciële partner NIKE als onderdeel van deze uitdaging.



De deelnemer gaat ermee akkoord dat de video die hij / zij in het kader van de challenge heeft 
gemaakt ook door SNIPES en NIKE kan worden gebruikt voor interne doeleinden, bijvoorbeeld in 
presentaties of werknemersinformatie.

De deelnemer zorgt er in dit verband voor dat de vrije en onbeperkte uitoefening van de toegekende 
gebruiksrechten - in het bijzonder de exploitatie van het genoemde beeldmateriaal - niet in strijd is met 
eigendomsrechten van derden. In dit verband zal de deelnemer de organisator vrijwaren van alle 
claims van derden.

4. ANNULEREN
SNIPES behoudt zich het recht voor om de promotie op elk moment zonder voorafgaande 
kennisgeving om belangrijke redenen te annuleren. Een beëindiging om een belangrijke reden kan 
met name plaatsvinden als het niet meer mogelijk is om ervoor te zorgen dat de uitdaging om 
technische of juridische redenen naar behoren wordt uitgevoerd. Aansprakelijkheid jegens deelnemers 
is uitgesloten. Indien een dergelijke beëindiging is veroorzaakt door het opzettelijke gedrag van een 
deelnemer, kan SNIPES van deze persoon een vergoeding eisen voor de geleden schade.

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 SNIPES streeft er voortdurend naar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Ondanks de 
grootste zorg wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid en volledigheid van de inhoud 
van de hier genoemde websites en / of deze deelnamevoorwaarden.

6. ALGEMENE BEPALINGEN
Voor zover individuele bepalingen van deze deelnamevoorwaarden nietig zijn of worden, wordt de 
effectiviteit van de deelnamevoorwaarden niet aangetast.
De beslissing van de jury is definitief.
Deze voorwaarden voor deelname en de gehele rechtsverhouding tussen de deelnemers en SNIPES 
zijn uitsluitend onderworpen aan de wet van de Bondsrepubliek Duitsland.



INFORMATIE (wedstrijd: SNIPES Soundbooth) 
VOLGENS ARTIKEL 13 GDPR

Verantwoordelijk voor dataverzameling:
Snipes SE, Schanzenstr. 41, 51063 Keulen

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:
Martin Hölscher, adres zoals hierboven,
E-mail: privacy@snipes.com

De volgende persoonlijke gegevens worden van u verzameld als u wint:
Voornaam, achternaam, leeftijd, adres, Instagram-accountnaam, kledingmaat, schoenmaat

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt:
Bepaling van winnaars en verzending van winsten van de "SNIPES Soundbooth Challenge"

Rechtsgrond voor verwerking:
Art.6 Para.1 GDPR
a) Toestemming van de gegevens voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer 
specifieke doeleinden

f) Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon of een 
derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die 
de bescherming van persoonsgegevens vereisen zwaarder wegen dan deze, met name als het de 
betrokkene betreft Kind handelt

Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens:
Vertrouwde SNIPES-medewerkers van de wedstrijd voor het afhandelen van de prijs.

Duur van opslag van persoonsgegevens of als alternatief criteria voor het bepalen van deze 
duur:
Tot 24 april 2020. De persoonsgegevens worden twee weken na afloop van de wedstrijd vernietigd.

Recht van betrokkenen:
U heeft het recht op informatie van de verantwoordelijke over de betreffende persoonsgegevens (art. 
15
GDPR) evenals correctie (Art. 16 GDPR) of verwijdering (Art. 17 GDPR) of beperking van verwerking 
(Art. 18 GDPR) of gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 GDPR) evenals een recht om bezwaar te 
maken tegen verwerking (Art. 21 GDPR) ). Richt uw vragen aan de bovengenoemde 
gegevensbeschermingsfunctionaris.

Als de gegevensverwerking alleen is gebaseerd op artikel 6, lid 1 a) AVG, d.w.z. Als u uw toestemming 
heeft gegeven voor het verzamelen en verwerken van gegevens, heeft u het recht om uw 
toestemming op elk moment in te trekken, maar zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op 
basis van uw toestemming is uitgevoerd, te beïnvloeden totdat u uw toestemming intrekt.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende 
autoriteit. Dit is de staatsvertegenwoordiger voor
Gegevensbescherming en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, 
Tel.: 0211-38424-0,
Fax: 0211-38424-10, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de.

Er is geen geautomatiseerde besluitvorming over de evaluatie van persoonsgegevens.


