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Deelnamevoorwaarden 'Tom & Jerry'-promotie 
 
Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de 'Tom & Jerry'-promotie van 
SANLUCAR FRUIT, S.L.U. ('SANLUCAR'). 
 
I. Wie kan deelnemen? 
 
Iedereen die ouder is dan 18 jaar mag deelnemen. Medewerkers van de deelnemende 
bedrijven en personen die in een ander land dan Nederland wonen, zijn van deelname 
uitgesloten. Deelname door automatische sweepstakes en meervoudige inschrijvingen zijn 
eveneens uitgesloten. 
 
II. Hoe kunt u deelnemen? 
 
Om deel te nemen aan de sweepstakes moet u een netzakje met Tom & 
Jerry-'zonnebommetjes' kopen en een kopie van de kassabon sturen naar 
zonnebommetjes@sanlucar.com.  
 
III. Tot wanneer kunt u deelnemen? 
 
De verlotingsperiode duurt van 01.03.2021 tot 22.05.2021. De sluitingsdatum voor 
inzendingen is 22.05.2021. SANLUCAR brengt de winnaars uiterlijk op 21.06.2021 per 
e-mail op de hoogte. 
 
IV. Wat wordt er verloot? 
 
Er worden 75 fanpakketten verloot, elk fanpakket bevat twee T-shirts, een notitieboekje, 
een reissticker en een trekkoordtas*. 
 
De winnaars hebben drie dagen de tijd om de prijs te accepteren na ontvangst van de 
kennisgeving van de prijs per e-mail. Als de winnaar binnen deze periode geen contact 
opneemt met SANLUCAR, komt de prijs te vervallen. Contante betaling, omwisseling of 
overdracht van de prijzen aan derden is niet mogelijk. De gerechtelijke procedure is 
uitgesloten. 
 
V. Gegevensbescherming en toestemming van de deelnemers 
 
Door deel te nemen aan de promotie die in deze algemene voorwaarden voor loterijen of 
promoties beschreven wordt, geeft de betrokkene, in overeenstemming met de 
regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, uitdrukkelijk toestemming voor 
de verwerking van de door hem/haar verstrekte gegevens door SANLUCAR FRUIT, S.L.U., 
met hoofdkantoor te Calle Serra Llarga 24, 46530 Puzol (Valencia), Spanje, en fiscaal 
nummer CIF ESB96128590, met het oog op de uitvoering van deze verloting of promotie, 
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de overhandiging van de desbetreffende prijzen en de publicatie van de gegevens van de 
winnaars in de door het bedrijf geschikt geachte media. 
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is de uitdrukkelijke toestemming 
van de deelnemer door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden voor loterijen of 
promoties op het moment dat hij/zij zijn/haar gegevens verstrekt om deel te nemen, 
alsmede het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de ontwikkeling en 
verspreiding van promoties voor zijn producten en diensten en andere 
marketingactiviteiten. 
De gegevens van de deelnemer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven van de 
SanLucar Groep, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte, met hetzelfde 
doel als hierboven beschreven. 
 
De gegevens zullen bewaard worden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke 
verjaringstermijnen, zolang niet om annulering ervan verzocht wordt. 
 
SANLUCAR FRUIT, S.L.U. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de authenticiteit 
van de door de gebruiker verstrekte gegevens; alleen de gebruiker is verantwoordelijk 
voor de authenticiteit van de door hem/haar verstrekte informatie. Daarom zal de 
deelnemer automatisch uitgesloten worden van de promotie als hij/zij gegevens verstrekt 
die niet overeenkomen met zijn/haar persoon of niet waarheidsgetrouw zijn. 
 
SANLUCAR FRUIT, S.L.U. voldoet aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau met 
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en beschikt over de technische en 
organisatorische middelen om de gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, 
verwerking of toegang door onbevoegde personen. 
 
U kunt uw recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en 
overdraagbaarheid uitoefenen door een e-mail te sturen naar rgpd@sanlucar.com of een 
brief te sturen naar SANLUCAR FRUIT, S.L.U., gevestigd te Calle Serra Llarga 24, 46530 
Puzol (Valencia), Spanje, met fiscaal nummer CIF B96128590. In dit verband delen we u 
mee dat de formulieren voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten beschikbaar 
zijn op de website van het Spaanse agentschap voor de bescherming van 
persoonsgegevens. 
 
 
* Aangezien de totale waarde van de prijzen minder dan 4.500 euro bedraagt, is het 
regime van de kleine promotionele kansspelen krachtens artikel 8 van de Gedragscode 
voor promotionele kansspelen van 2014 van toepassing. 


