
 
 

 
 

 SanLucar Fruit S.L.  •  Serra Llarga 24  •  46530 Puzol   •  Valencia  •  España  •  Tel +34 96 142 40 40  •  Fax +34 96 142 41 58  •  e-mail office@sanlucar.com 
 

 

Actievoorwaarden »VakantieDoeboek Hoogvliet« 

 
Deze actievoorwaarden gelden voor de prijsvraag in het „VakantieDoeboek 
Hooglvliet“, van SANLUCAR FRUIT, S.L. („SANLUCAR“).  
Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en woonachtig 
is in Nederland mag deelnemen.  
De winnaar wordt naar het toevalsprincipe verkozen. Deelname door 
geautomatiseerde prijsvraagaanbieders is niet toestaan. Iedere persoon mag 
slechts 1 keer deelnemen.  
 
Om deel te nemen aan de prijsvraag dient men de antwoorden in te vullen in het 
vakantiedoeboek, de pagina te fotograferen en deze te sturen naar 
vakantiedoeboek@sanlucar.com.  
 
Deelname is mogelijk van 01.07.19 tot en met 01.09.19. De winnaar krijgt voor 
iedereen in zijn/haar klas fruitmanden. De winnaar wordt uiterlijk 16-09-2019 
per mail bekend gemaakt. 
 
De winnaar wordt verzocht om binnen 3 dagen na ontvangst van de uitslag te 
reageren om de prijs te accepteren. Hierna vervalt het recht op de prijs.  
 
Toestemming van de deelnemer: 
Volgens de wettelijke voorschriften op het gebied van de privacybescherming 
worden de partijen erover geïnformeerd dat de identificatiegegevens, het 
paspoort, de functie en de handtekening van de ondertekenaars door 
SANLUCAR FRUIT S.L. behandeld worden met het doel het behoud van de 
contractverhouding te beheren. Voor dit doel mag SANLUCAR FRUIT S.L. de 
gegevens verwerken volgens de aangegeven voorwaarden. In deze zin worden 
de stakeholders geïnformeerd dat de basis voor de verwerking van de gegevens 
de contractuële verhouding is, die door deze overeenkomst geformaliseerd 
wordt zodat uw gegevens tot het einde bewaard blijven. Behoudens het 
bovenstaande blijven uw gegevens reglementair geblokkeerd zolang 
verantwoordelijkheden uit de uitvoering van dit contract kunnen ontstaan en 
voor de vervulling van andere wettelijke verplichtingen. Op soortgelijke manier 
worden de belanghebbenden erover geïnformeerd dat hun gegevens aan 
autoriteiten, inspectiediensten, regeringsinstanties of gerechtelijke instanties 
doorgegeven kunnen worden als dit op basis van wettelijke bepalingen, 
plaatselijke voorschriften of de nakoming van regulerende verplichtingen 
noodzakelijk is. Behoudens het bovenstaande werkt SANLUCAR FRUIT S.L. 
samen met een aantal derde aanbieders die toegang hebben tot uw 
persoonsgegevens en de bovengenoemde gegevens behandelen in naam en in 
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opdracht van SANLUCAR FRUIT S.L. op basis van het volbrengen van diensten. 
Bovendien delen wij u mede dat SANLUCAR FRUIT S.L. zich beroept op haar 
terechte interesse ter verzending van uw gegevens aan andere bedrijven van 
onze groep binnen de Europese Unie om alle procedés en diensten tot 
bestuurlijke doelen van de verhouding uit het contract uit te voeren. In ieder 
geval betekent de toepassing van het bovenstaande terechte interesse op geen 
enkel tijdstip de schending van uw rechten en vrijheden. Wij informeren u dat u 
het recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking van de behandeling en 
overdraagbaarheid kunt uitoefenen, per e-mail aan het adres 
rgpd@sanlucar.com of per brief aan SANLUCAR FRUIT SL met adres in de Calle 
Serra Llarga 24, 46530, Puzol, Valencia (Spanje) en CIF B96128590  
In deze samenhang delen wij u mede dat u over voorbeelden ter uitoefening van 
de bovenstaande rechten beschikt op de webpagina van de Spaanse autoriteit 
voor persoonsgegevens. 


