
Algemene Actievoorwaarden 25-jaar KWS Benelux BV  

 
Deze actievoorwaarden (hierna de 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de 25-jaar actie van KWS Benelux BV 

 

1. Deelnamevoorwaarden en organisator 

1.1 De wedstrijd wordt georganiseerd door KWS Benelux BV, Schellingstraat 8, 4879 NK Etten-Leur, hierna te noemen ‘KWS’ of 

‘Organisator’. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de wedstrijd moeten rechtstreeks worden gericht aan KWS 

(info.bieten@kws.com). 

 

2. Deelname 

2.1 Deelname aan de 25-jaar actie is enkel mogelijk door uw e-mail van Cosun Beet Company genaamd “orderbevestiging 

bietenzaad” te versturen per e-mail naar: 25jaar@kws.com. De organisator zal direct hierna een mail sturen met een link naar het 

webform ‘’25-jaar KWS Benelux BV’’. Door de gewenste velden in te vullen en op ‘bevestigen’’ wordt uw aanvraag in behandeling 

genomen. 

2.2 Deelname aan de actie is gratis voor de Deelnemers. De actie start op 15 december 2020 en eindigt op 16 januari 2021.  

2.3 Enkel geldig voor ingestuurde orderbevestigingen bietenzaad van Cosun Beet Company voor teeltseizoen 2021. Dit betekent 

voor zowel vroege bestelling betreffende 14 augustus tot 4 september 2020 als voor late bestellingen van 15 december 2020 tot 8 

januari 2021. 

2.4 De Deelnemer heeft recht op één paar handschoenen per bedrijfsadres. Meerdere bedrijfslocaties worden gezien als één 

bedrijf. 

2.5 Organisator is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de 

Actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de 

actie en hen geen prijzen toe te kennen of te eisen dat zij deze teruggeven. Organisator kan dit eenzijdig besluiten zonder dit 

kenbaar te maken aan de Deelnemer. 

2.6 Door deelname aan de actie gaat de Deelnemer akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden en het Privacybeleid. 

3. Attentie 

3.1 Iedere Deelnemer die conform de voorwaarden deelneemt, heeft recht op KWS-handschoenen per post. Deze worden zo 

spoedig mogelijk, na goedkeuring van de aanvraag verzonden, uiterlijk 4 weken na aanvraag door middel van het versturen van de 

orderbevestiging.  

4. Aansprakelijkheid 
4.1 De aansprakelijkheid van KWS voor schade opgelopen in verband met de uitvoering van de wedstrijd of door het winnen van 
de wedstrijd is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. In geval van grove nalatigheid is KWS slechts aansprakelijk voor het bedrag 
van de voorzienbare, typisch optredende schade. De bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in 
geval van schending van materiële contractuele verplichtingen, letsel aan leven, ledematen en gezondheid en voor claims op basis 
van de bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet. 
 
4.2 KWS is bij aflevering van de attentie ontheven van alle verplichtingen. In het bijzonder is KWS niet aansprakelijk voor gebreken 
in de prijzen. Eventuele aanspraken van de Deelnemer met betrekking tot de prijzen dienen uitsluitend aan KWS te worden gericht. 
 
Privacybeleid KWS 
5. Privacybeleid 
Wij, KWS Benelux BV, Schellingstraat 8, 4879 NK Etten-Leur, Nederland (hierna ook wel "KWS", "wij" of "ons" genoemd) 
organiseren van tijd tot tijd wedstrijden, voornamelijk voor boeren. Als u deelneemt aan deze wedstrijd, door middel van een vinkje 
te plaatsen in bijbehorend vakje, verstrekt u ons persoonsgegevens. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u 
over hoe wij deze gegevens verwerken. 

5.1 Verwerking persoonsgegevens 
KWS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de 
Fotowedstrijd zijn verstrekt (de ‘Gegevens’) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening 
gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'AVG'). De Gegevens (kunnen) omvatten: voornaam, 
achternaam, geboortedatum, geslacht, straat, postcode/huisnummer, stad, land en e-mailadres. De Gegevens worden zowel 
elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd. 

5.2 Met welk doel verwerken wij de gegevens?  
Wij verwerken uw gegevens met voorrang om de attentie uit te reiken. We verwerken uw gegevens ook om u per post informatie 
over KWS en haar producten te sturen. Ook vragen we regelmatig aan de Deelnemers of ze interesse hebben in onze e-maildienst, 
waarmee we hen informeren over onze producten en specialistische informatie sturen. Hiervoor vragen we naar het e-mailadres, 
waarvan de verstrekking vrijwillig is. 
 
5.3 Op welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens? 
De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 letter f) van de EU-basisverordening 
gegevensbescherming. 
 
 

mailto:25jaar@kws.com


5.4 Geven wij uw gegevens door aan derden? Wie is de ontvanger van uw gegevens? 
Wij werken samen met interne en externe dienstverleners. Deze dienstverleners mogen alleen handelen in overeenstemming met 
onze instructies en zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten. 
 
5.5 Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Als u deelneemt aan deze actie en akkoord gaat met de privacy voorwaarden, gaan wij ervan uit dat u geïnteresseerd bent in onze 
diensten en producten. We bewaren uw gegevens daarom totdat u ons laat weten dat we uw gegevens moeten verwijderen of 
totdat de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel dat we nastreven. In het geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij 
uw gegevens onmiddellijk verwijderen, op voorwaarde dat KWS uw gegevens om een andere reden (bijvoorbeeld vanwege een 
ander zakelijk contact) niet voor een langere periode mag of moet bewaren. Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen 
verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken, door een e-mail te sturen aan 
dataprotection.kwsbenelux@kws.com. In dat geval zullen deze Deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail 
ontvangen.  
 
5.6 Welke rechten heeft u? 
In het kader van de respectievelijke wettelijke vereisten heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Houd 
er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen gelden voor de uitoefening van deze rechten en dat u ze daarom niet in alle 
gevallen kunt uitoefenen. 
■ Informatie: u heeft het recht om informatie te ontvangen over alle persoonlijke gegevens die KWS over u heeft opgeslagen. 
■ Correctie: u kunt eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens wijzigen. 
■ Verwijdering: u kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen en we zullen 
redelijke stappen ondernemen om andere verantwoordelijke personen die de gegevens verwerken te informeren dat u hebt 
verzocht om het verwijderen van links naar uw gegevens, kopieën of duplicaties van uw gegevens. 
■ Intrekking van toestemming: u kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking die u ons heeft gegeven, intrekken en verdere 
verwerking voorkomen als er geen andere reden is waarom KWS uw persoonsgegevens kan of moet verwerken. 
■ Beperking: in bepaalde gevallen kunt u eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken. 
■ Overdraagbaarheid: als u ons gegevens heeft verstrekt op basis van een contract of toestemming, kunt u eisen dat u de door u 
verstrekte gegevens ontvangt in een gestructureerd, gangbaar, machinaal leesbaar formaat of dat wij deze overdragen aan een 
andere persoon verantwoordelijk. 
 
Recht op bezwaar 
Recht op bezwaar in individuele gevallen 
U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen. Deze persoonsgegevens worden dan niet langer voor deze 
doeleinden verwerkt, tenzij er dwingende redenen voor verwerking kunnen worden aangetoond die bescherming verdienen en die 
zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen 
of te verdedigen. 
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden 
In individuele gevallen worden uw gegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke advertenties. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking 
voor directmarketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 
 
Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens om van bovenstaande rechten gebruik te maken. 
■ Een klacht indienen: u kunt een klacht over onze verwerking indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 
5.7 Contactgegevens 
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking: 
 
KWS Benelux BV 
Schellingstraat 8 
4879 NK Etten-Leur 
E-mail: info.bieten@kws.com 
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