Reglement van de actie
“Loondomiciliëring – 100 euro – STRY0837187”
Actie georganiseerd door ING België nv

1.

De actie “Loondomiciliëring – 100 euro - STRY0837187” (hierna
“de actie” genoemd) wordt georganiseerd door ING België nv
(hierna “ING” genoemd), Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, RPR
Brussel, BTW BE 0403.200.393..

2.

De actie vangt aan op 01/04/2019 en loopt af op 30/06/2019.

3.

De actie staat open voor elke natuurlijke persoon, cliënt van
ING België, die in eigen naam deelneemt en gedomicilieerd
is in België. Ze is strikt voorbehouden aan de persoon die van
ING België de e-mail of brief voor deelname aan de actie heeft
ontvangen.

kan in geen geval worden betwist, tenzij ING een zware of
opzettelijke fout heeft begaan.
8.

De gegevens die aan ING meegedeeld worden in het kader
van deze actie worden door ING verwerkt voor de marketing
van bank-, verzekerings- en financiële diensten (waaronder
de organisatie van deze wedstrijd) (met uitzondering van
marketing via e-mail en tenzij de betrokken zich kosteloos
verzet tegen directe marketing) en het centraal beheer van
de cliënten.
Bovendien worden deze gegevens meegedeeld aan de andere
vennootschappen van de ING Groep binnen de Europese Unie
die bank-, verzekerings- of financiële activiteiten uitoefenen
(lijst op aanvraag) en dit, voor de marketing van bank-,
verzekerings- en financiële diensten (waaronder de organisatie
van deze wedstrijd) (met uitzondering van marketing via e-mail
en tenzij de betrokken zich kosteloos verzet tegen directe
marketing) en het centraal beheer van de cliënten.
Elke betrokkene kan de gegevens die op hem betrekking
hebben, raadplegen en laten corrigeren. De betrokkene kan
ook om de wissing ervan of om de beperking van wat de
hem betreffende gegevensverwerking verzoeken alsmede
zich verzetten tegen de verwerking. De betrokkene heeft
bovendien het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
De betrokkene kan zich, op verzoek en kosteloos, verzetten
tegen de verwerking door ING van zijn gegevens voor
direct marketingdoeleinden en/of tegen de mededeling
van deze gegevens aan andere vennootschappen van de
ING Groep die voor dezelfde doeleinden bank-, financiële
en verzekeringsactiviteiten binnen de Europese Unie
uitoefenen. Voor meer informatie kan de betrokkene
het Wedstrijdreglement, artikel 6 (Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen reglement van
de verrichtingen van ING België, alsook de Privacyverklaring
van ING België voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (beschikbaar in het ING kantoor en op HYPERLINK
«http://www.ing.be» www.ing.be) raadplegen. Voor alle vragen,
kan de betrokkene contact opnemen met onze Functionaris
voor gegevensbescherming (HYPERLINK «mailto:ing-bePrivacyOffice@ing.com» ing-be-PrivacyOffice@ing.com of ING
Privacy Office, Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

9.

Elke deelnemer aan de actie wordt geacht kennis te hebben
genomen van de inhoud van dit reglement. Deelname aan
de actie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig
voorbehoud met dit reglement instemt en elke beslissing
aanvaardt die door de organisatoren genomen wordt om het
goede verloop van de actie te waarborgen.

4. Om aan de actie deel te nemen moet de cliënt, zoals
gedefinieerd in artikel 3 van dit reglement, zijn loon domiciliëren
op een ING-zichtrekening op zijn naam vanaf 01/04/2019 tot en
met 30/06/2019, voor een termijn van minimaal een jaar.
Een loondomiciliëring wordt gedefinieerd als een storting
van de beroeps- of vervangingsinkomsten waarbij in de
gestructureerde mededeling “/A” of “/B” is vermeld.
Elke cliënt, zoals gedefinieerd in artikel 3 van dit reglement,
die zijn loon domicilieert zoals hierboven beschreven, ontvangt
een bedrag van 100 euro dat binnen de 3 maanden volgend
op de loondomiciliëring zal worden gestort op de zichtrekening
waarop zijn loon is gedomicilieerd.
De deelname aan de actie is aan geen enkele voorwaarde
inzake de aankoop van een product of dienst bij ING België
onderworpen.
5.

De toekenning van deze 100 euro kan in geen geval worden
betwist, tenzij ING een zware of opzettelijke fout heeft begaan.

6.

Behoudens ernstige of opzettelijke fout kunnen noch ING, noch
haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van
deze actie een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zou
voortvloeien uit de organisatie van deze actie, met inbegrip
van de deelname aan de actie en de toekenning van de 100
euro. Onder hetzelfde voorbehoud kunnen ING, noch voormelde
personen aansprakelijk worden gesteld voor enig technisch
probleem dat zich voordoet tijdens het verloop van deze actie,
bij henzelf, bij een deelnemer aan de actie en/of een derde, dat
zou leiden tot een onderbreking van de actie, een vertraging in
de deelneming aan de actie of in de organisatie ervan, of een
wijziging of verlies van de gegevens van een persoon die aan de
actie deelneemt. Als de actie wegens overmacht of ten gevolge
van een gebeurtenis buiten haar wil moet worden geannuleerd,
onderbroken of gewijzigd, dan is ING daarvoor in geen geval
schadevergoeding verschuldigd.

7.

Alle deelnemers verliezen hun recht op de 100 euro indien
blijkt dat bedrieglijke praktijken, in welke vorm ook, werden
gebruikt. ING behoudt zich het recht voor om, in voorkomend
geval, de teruggave van de 100 euro te eisen of de betrokken
deelnemers uit te sluiten van elke deelname aan toekomstige
acties en wedstrijden georganiseerd door ING. De uitsluiting

10. Dit reglement is de vertaling van het reglement ‘Domiciliation
de salaire – 100 euros - STRY0837187’ in het Frans voor
dezelfde actie. De actie onder de naam ‘Domiciliation de salaire
– 100 euros - STRY0837187’ in het Frans en ‘Loondomiciliëring
- 100 euro - STRY0837187’ in het Nederlands is een en en
dezelfde actie.
11. Het Belgisch recht is van toepassing op de actie.
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