Actievoorwaarden “Deel je foto/video actie”
Iedere winnaar kan zijn/haar leukste foto/selfie of zelf gemaakte korte video van de gewonnen prijs uploaden, die je gewonnen hebt door het spelen van PrePaid Surprise.
Dit is zijn bijvoorbeeld de extra gewonnen belminuten, sms’jes, data of één van de fysieke hoofdprijzen. Onder de inzendingen van alle winnaars verloten wij maandelijks
minimaal één van de overgebleven fysieke hoofdprijzen.
Met de “Deel je foto/video actie” verloten we de overgebleven fysieke hoofdprijzen
van jaar 2018, onder alle prepaid klanten die in 2018 opwaarderen en direct het
Prepaid Surprise spel spelen. (hierna: de Actie) De actie wordt georganiseerd door
T-Mobile Netherlands B.V. (“T-Mobile”), Waldorpstraat 60, 2521 CC Den Haag in
samenwerking met Velti GmbH.
2.
Deelname aan deze Actie is mogelijk voor PrePaid klanten van T-Mobile die:
- Een foto/ video van zichzelf met eventueel de prijs uploaden
via: t-mobile.nl/deeljefoto
- 18 jaar of ouder zijn of voor de PrePaid Klanten die nog geen 18 jaar oud 		
zijn, voorafgaand aan de deelname toestemming van hun ouders of wettelijke
		vertegenwoordigers hebben;
- Woonachtig in Nederland zijn;
- Akkoord gaan met deze specifieke actievoorwaarden;
- Die in 2018 hebben meegedaan aan Prepaid Suprise en een prijs hebben 		
gewonnen;
		 Hierna te noemen: “Deelnemer”.
3.
De Actie is geldig van 1 februari 2018 tot en met 31 december 2018, 23.59 uur
(hierna te noemen: Actieperiode).
4.
De actie heeft als doel om iedere maand minimaal 1 fysieke hoofdprijs te verloten.
Deelnemers kunnen via de t-mobile.nl/deeljefoto een foto of video uploaden
met eventueel bijgevoegde tekst waarom jij moet winnen. De foto of video zal
maximaal 6 maanden bewaart blijven. Iedere Deelnemer dingt maximaal 6 keer
mee voor de hoofdprijs. Indien een Deelnemer wint zal hij worden verwijderd uit de
deelnemerslijst. Na 6 maanden wordt het beeldmateriaal verwijderd.
5.
De foto/video mag geen andere zichtbare merken bevatten.
6.
T-Mobile selecteert iedere maand 5 potentiele foto’s/video’s en zal at random
een winnaar selecteren. In de 2e week van de nieuwe maand wordt de winnaar
bekend gemaakt via de T-Mobile nieuwsbrief en/ of tevens via social media (FB,
Twitter, IG, Forum e.d.). De foto’s/video’s van de Deelnemers kunnen gedurende
6 maanden getoond worden in de nieuwsbrief en/of op sociaal media, zonder dat
hier een fysieke hoofdprijs is te winnen. Elke Deelnemer kan per gewonnen prijs
aan de Actie meedoen, iedere foto/video doet mee aan deze Actie voor maximaal
6 maanden.
7.
Door deelname aan de competitie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze
actievoorwaarden.
8.
Deelnemer verklaart door deelname dat hij de maker van de foto is en alle rechten
daarop bezit. Indien personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer
dat hij/zij de toestemming van deze personen bezit om hun portret openbaar te
maken en te verveelvoudigen.
9.
Deelnemer geeft door zijn deelname toestemming aan T-Mobile om de geüploade
foto/video en ev. bijgaand onderschrift, bewerkt en onbewerkt, in welke vorm dan
ook en naar eigen inzicht, kosteloos, onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder
territoriale restrictie, openbaar te (doen) maken dan wel te (doen) verveelvoudigen.
In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op een vergoeding.
10. Deze toestemming geldt voor alle ingezonden foto’s en video’s, inclusief foto’s en
video’s van niet prijswinnaars.
11. T-Mobile is gerechtigd deelnemers direct en zonder nadere motivering te
diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze
Actievoorwaarden handelen, dan wel indien T-Mobile het vermoeden heeft dat
de deelnemer gebruik maakt van manipulatie, dan wel indien deelnemers zich
anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
12. Deelnemer dient juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of
onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.
13. Aan deelname van de Actie zijn geen extra kosten of extra aankopen verbonden
14. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
15. Prijzen worden niet in contanten uitgekeerd.
16. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn
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uitgesloten van deelname. De T-Mobile database is leidend en over de inhoud kan
niet gecorrespondeerd worden.
Deelnemers gaan akkoord met het vermelden van zijn of haar naam in combinatie
met de gewonnen prijs op de PrePaid Surprise website en op sociale media van
T-Mobile met de ingezonden foto/ video. Ook de Deelnemer die niet gewonnen
heeft kan vermeldt en getoond worden op de PrePaid Surprise website, email en
of social media. Gegevens van de hoofdprijswinnaars worden alleen doorgegeven
aan de Leverancier ten behoeve van de thuisbezorging van de Hoofdprijs.
Thuisbezorging van de prijs vindt alleen plaats in Nederland.
De fysieke prijs wordt in beginsel binnen vijf werkdagen geleverd. Deelnemer dient
zich te identificeren bij aflevering van de Hoofdprijs. Indien de hoofdprijs niet binnen
2 weken kan worden afgeleverd doordat de Deelnemer niet thuis aanwezig is en/of
de Hoofdprijs niet opgehaald heeft bij een afhaaladres zijnde o.a. een postkantoor,
behoudt T-Mobile zich het recht voor de Hoofdprijs te laten vervallen zonder nadere
mededeling aan Winnaar.
De uitslag is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De uitkering van de prijs gebeurt door T-Mobile of door de adverteerder/ sponsor.
T-Mobile is niet aansprakelijk.
De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. T-Mobile is niet
verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs(zen) noch
voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs(zen).
Wanneer u deelneemt aan een Actie, geeft u T-Mobile toestemming uw
persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden.
T-Mobile mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van de
bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen
sociaal media, radio, televisie en/of internet. De winnaars van de betreffende
Actie worden eventueel doorgegeven aan de Leverancier ten behoeve van de
prijsuitreiking en/of toesturen van de gewonnen Hoofdprijs.
T-Mobile evenals eventuele Partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn
op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de
deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of
vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van
de winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen
prijs geheel voor eigen risico van de winnaars en/ of genodigden en geschiedt
voor eigen rekening. T-Mobile alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet
aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom
van de winnaar(s) en/of genodigden, direct en/of indirect, die het gevolg is van
of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen prijs, waaronder
mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de winnaar(s) en/
of genodigden mocht(en) lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet
kan/ kunnen deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen prijs ofwel
veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.
Deelnemers moeten, voor deelname aan deze Actie enkele persoonsgegevens aan
T-Mobile verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord
met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de
Actie. Door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens zullen door T-Mobile in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.
T-Mobile behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen of aan
te vullen dan wel de Actie op enig moment stop te zetten, zonder daarvan nadere
aankondiging te doen. Advies is om daarom de actievoorwaarden regelmatig te
bekijken.
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Inpakactie dienen te
worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Den Haag.
Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te
zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze
actievoorwaarden.
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