WEDSTRIJDREGLEMENT ALDI “emoji®
Art. 1 Reglement & organisator
Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door ALDI Holding
N.V., die handelt in eigen naam en in naam en voor rekening van ALDI Inkoop N.V. en de
andere regionale vennootschappen gevestigd te Keerstraat 4 9420 ERPE-MERE,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0456.815.659.
Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Door zijn deelname aan
de wedstrijd stemt de deelnemer onvoorwaardelijk in met dit reglement. Geen enkele
betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen.
De wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, geassocieerd met of beheerd door
Facebook.
Art. 2 Deelnemingsvoorwaarden
De wedstrijd staat open voor alle fysieke personen met een Facebookaccount die tijdens de
wedstrijdperiode over een adres beschikken in België. De minimumleeftijd voor deelname is
18 jaar. Deelnemers onder de 18 jaar moeten de uitdrukkelijke toestemming hebben van één
van hun ouders om deel te nemen aan de wedstrijd. In geval van deelname van een
minderjarige aan deze wedstrijd gaat ALDI Holding N.V. ervan uit dat de ouderlijke
toestemming is verkregen. Indien de minderjarige deze toelating niet kan voorleggen, kan
ALDI Holding N.V. hem op elk ogenblik zijn deelname aan de wedstrijd weigeren of zijn prijs
ontnemen.
De volgende personen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd:
- alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de wedstrijd;
ALDI Holding N.V. kan op elk moment een persoon uitsluiten van de wedstrijd in geval van
niet-naleving van één of meerdere voorwaarden van onderhavig reglement, of in geval van
misbruik (bijvoorbeeld deelname door middel van een script,...), bedrog of deelname te
kwader trouw.
Art. 3 Identificatie
De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze meedeelt.

ALDI Holding N.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de identificatie van
een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatstgenoemde foutieve of onvolledige gegevens
meedeelt. Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.
Art. 4 Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs
De wedstrijd loopt van woensdag 21/09/2022 om 12 uur tot en met zondag 25/09/2022
(23u59). De wedstrijd loopt via onze officiële ‘ALDI emoji® Group’
Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers in een reactie onder de
wedstrijdpost het volgende laten weten:
‘Overtuig ons in de comments dat jij de allergrootste emoji®-fan bent! De origineelste
comments winnen.
De vier deelnemers met de meest originele comment winnen een album met hun
ontbrekende emoji’s.
Hoe wordt de winnaar gekozen?
ALDI Holding N.V. kiest de winnaars op basis van de meest originele comment m.b.t. de
vraag ‘Vertel ons welke emoji® je favoriet is en waarom.’ onder de wedstrijdpost op de
officiële ‘ALDI emoji® Group’ Facebookpagina van ALDI Belgium.

Er worden 4 winnaars gekozen. De prijs is ondeelbaar en dient aanvaard te worden, zoals
deze wordt toegekend. In geen geval kan de prijs omgeruild worden tegen andere producten
of speciën. De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
Bovendien zal elke winnaar op maandag 26/09/2022 gecontacteerd worden via een
privébericht via onze Facebookpagina. Dit teneinde de adresgegevens en telefoonnummer
van de winnaar op te vragen. Zo kan er telefonisch of via een privébericht verder afgesproken
worden om een vlotte levering van het pakket te garanderen zoals het communiceren van
een concreet leveringsdatum, en -uur. Het pakket zal aan huis geleverd worden door een
externe partij.
Voor meer informatie of in geval van vragen over deze wedstrijd, gelieve een e-mail te sturen
naar: social@aldi.be.
Art. 5 Aansprakelijkheid
ALDI Holding N.V. is aansprakelijk voor de correcte uitwerking en het correct verloop van
de wedstrijd.

ALDI Holding N.V. is niet verantwoordelijk voor mogelijke directe of indirecte schade,
lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg
van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd.
ALDI Holding N.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte,
materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik
van de prijs.
ALDI Holding N.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of
koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel
versturen van prijzen.
ALDI Holding N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de wedstrijd gewijzigd,
opgeschort of geannuleerd dient te worden wegens overmacht of redenen buiten haar wil.
ALDI Holding N.V. kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische
problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.
Deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet,
meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging,
vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen,
risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken
van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op
besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht
bij ALDI Holding N.V. worden ingediend betreffende die beperkingen.
Art. 6 Verwerking van persoonsgegevens
ALDI Holding N.V. handelt als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemt de deelnemer ermee in dat zijn/haar
persoonlijke gegevens (i.e. naam, voornaam) worden verwerkt in het kader van de wedstrijd.
Met betrekking tot de winnaars zal, met het oog op afhandeling van de prijzen, ook hun
adres en telefoonnummer worden opgevraagd. Deze gegevens worden opgenomen in de

bestanden van ALDI Holding N.V., gevestigd te Keerstraat 4 9420 Erpe-Mere. Na afloop van
de wedstrijd worden de gegevens permanent verwijderd uit onze bestanden.
Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld binnen het team Social Media en worden
enkel gebruikt om de wedstrijd te beheren en om de winnaar(s) te identificeren. De
adresgegevens van de winnaars worden tevens verstrekt aan de externe partner, dit enkel
met het oog op een correcte levering van de prijzen.
In overeenstemming met de wet kan de deelnemer verzoeken om inzage van en rectificatie
of wissing van zijn persoonsgegevens, alsmede beschikt de deelnemer over een recht op
bezwaar en een recht op overdraagbaarheid. Daartoe moet hij een brief sturen naar ALDI
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Als u andere vragen of bemerkingen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, kan u
contact opnemen met de Data Protection Officer van ALDI via dataprotection@aldi.be, via
het contactformulier op de website of via ALDI Data Protection, Keerstraat 4, 9420 ErpeMere.
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Art. 7 Toezicht en beslissingen
ALDI Holding N.V. behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het wedstrijdreglement te
wijzigen en/of op te schorten, alsook om de wedstrijd of de uitreiking van de prijs te
annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht.
ALDI Holding N.V. houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Er worden in
geen geval noch mondeling, noch schriftelijk inlichtingen verstrekt.
Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 10 werkdagen na het
einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: ALDI Holding
N.V., gevestigd te Keerstraat 4 9420 ERPE-MERE of door een e-mail te richten aan
klantendienst@aldi.be.

Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Deze wedstrijd wordt
beheerst door het Belgisch recht.
Alle rechten voorbehouden, ALDI Holding N.V., 23 augustus 2022.

