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REG L E M E N T  GROT E  GE L I J K E  KA N S E N  KW I S  

 

Artikel 1: principe 

De Grote Gelijke Kansen Kwis 2018 is een sensibiliserende wedstrijd van UNIZO Vlaams-Brabant & 

Brussel vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. De organisator heeft steeds het recht het 

wedstrijdreglement van Grote Gelijke Kansen Kwis te wijzigen. 

 

Artikel 2: wie kan deelnemen 

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen.  

 

Artikel 3: hoe deelnemen 

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.gelijkekansenquiz.brussels of 

www.quizegalitedeschances.brussels  

De wedstrijd start op 15 mei 2018 om 00.00 uur en wordt afgesloten op 30/09/2018, om 23.59 uur. 

 

Artikel 4: wedstrijdverloop 

De quiz kan gespeeld worden in het Nederlands en het Frans. 

Vervolgens krijgt de deelnemer 10 meerkeuzevragen. Antwoorden kan door telkens een van de drie 

antwoordmogelijkheden aan te klikken. Door te klikken op ‘volgende vraag’ gaat hij over naar de 

volgende vraag. De vragen staan in een vaste volgorde, elke deelnemer beantwoordt een identieke 

reeks vragen. Na het beantwoorden van alle wedstrijdvragen, krijgt de deelnemer zijn totaalscore te 

zien, met de juiste antwoorden en een toelichting bij elk antwoord. Deelnemers die kans willen maken 

op een prijs: 

• moeten minstens 8/10 halen; 

• moeten zich registreren met de volgende gegevens: e-mailadres en in voorkomend geval een 

ondernemingsnummer. Het opgeven van valse, foutieve of onvolledige gegevens, zal de 

deelnemer elke kans op een prijs ontnemen; 

• er is geen schiftingsvraag; 

 

Iedere speler kan zo vaak deelnemen als hij wil en kan zo zijn score verbeteren. De deelnemer kan 

vrijblijvend zijn score delen via Facebook, Twitter, Linkedin of via e-mail. 

 

Artikel 5: toekenning en verdeling van de prijzen 

UNIZO zal een ontmoeting met lunch of diner aanbieden aan 10 winnaars. Enkel deelnemers die een 

e-mailadres invulden, maken kans op een prijs. UNIZO vraagt de deelnemers hun correcte gegevens 

op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken.  

Na het afsluiten van de wedstrijd op 30/09/2018 zullen de gegevens niet meer worden aangepast door 

UNIZO. De winnaars laten toe dat UNIZO foto’s neemt van de ontmoeting en foto + naam verspreidt 

via sociale media en een persbericht. 

De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 

http://www.gelijkekansenquiz.brussels/
http://www.quizegalitedeschances.brussels/


Het toekennen van de prijzen gebeurt door UNIZO en ligt niet ter discussie. Er worden 10 prijzen, door 

middel van een trekking op 1/10/2018, toegewezen aan 10 verschillende emailadressen.  

 

Artikel 6: kennisgeving van de resultaten 

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door UNIZO zo spoedig mogelijk na 1/10/2018. 

 

Artikel 7: privacy 

Elke deelnemer geeft, door zijn deelname, UNIZO de toestemming om zijn of haar persoonsgegevens 

te verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren over het verloop van de wedstrijd. 

UNIZO behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Belgische wet en volgens de UNIZO-

privacyverklaring, te raadplegen via https://www.unizo.be/unizo-privacyverklaring. De deelnemers 

hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, ter verbetering of schrapping. 

 

Artikel 8: algemene bepalingen 

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk. 

UNIZO is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten 

haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd 

door UNIZO. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en 

hardware beschermd zijn en goed functioneren. UNIZO kan niet aansprakelijk worden gesteld indien 

de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen 

aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. 

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt UNIZO zich uitdrukkelijk het recht om de 

betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. 

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement van de Grote Gelijke Kansen 

Kwis 2018, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de 

jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk. 

Een exemplaar van dit reglement van de Grote Gelijke Kansen Kwis 2018 kan gedurende de 

wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website https://www.unizo.be/brussel/reglement-quiz  

  

https://www.unizo.be/unizo-privacyverklaring
https://www.unizo.be/brussel/reglement-quiz


PR I VA C Y B E L E I D  

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website? 

UNIZO Vlaams Brabant& Brussel vzw is de beheerders van de Grote Gelijke Kansen Kwis 

2018. Daarnaast zijn wij ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door 

deze website verwerkt worden. 

Dat wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker. Zo mogen 

we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken die we niet nodig hebben om deze 

website te laten functioneren; moet de informatie die we verwerken steeds voor zeer specifiek 

afgelijnd doeleinde gebruikt worden; mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig 

bewaren en moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken. 

• We gebruiken uw gegevens uitsluitend om u te contacteren indien u gewonnen heeft, of te 

informeren over het verloop of vervolg van de wedstrijd. 

• Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

• Uw gegevens worden verwijderd zodra de campagne afgelopen is. 

• Het Ondernemingsnummer zal opgenomen worden in onze databank met als doel u verder te 

informeren over de acties van UNIZO 

De UNIZO-privacyverklaring is te raadplegen via https://www.unizo.be/unizo-privacyverklaring 

 

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken. 

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte 

behandeling van jouw reactie en jouw verzoek om inlichtingen. We geven jouw persoonsgegevens niet 

door aan derden.  

 

Jouw rechten? 

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hiervoor 

stuur je een brief per post of per mail, met voornaam, achternaam en mailadres, identiek zoals 

opgegeven op het wedstrijdformulier, naar ons. 

Je brief verstuur je naar: 

UNIZO Vlaams Brabant & Brussel, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel 

Je e-mail verstuur je naar: brussel@unizo.be. 

Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 1 jaar. 

Meer informatie over jouw rechten vind je https://www.privacycommission.be/nl/de-verschillende-

rechten.  

 

https://www.unizo.be/unizo-privacyverklaring
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