Algemene voorwaarden Torfs – Ballonloop
Algemeen
1. Wie zich inschrijft voor dit event via samenfittorfs.be gaat akkoord met de hier opgesomde
voorwaarden.
2. Bij een deelnemer van 18 jaar of jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming
gegeven of kennisgenomen van de voorwaarden.
Inschrijving
3. Als je via samenfittorfs.be inschrijft voor het maximum aantal deelnemers bereikt is of voor
de uiterste inschrijvingsdatum, kan je gratis deelnemen aan dit event. Torfs betaalt het
inschrijvingsgeld op voorwaarde dat je in een Torfs T-shirt deelneemt.
4. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsmail. Enkele dagen voor
het event plaatsvindt, ontvang je ook nog een mail met alle praktische info. Check zeker ook
jouw ongewenste mail.
5. Torfs kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld wanneer de organisator van
het event beslist het event te annuleren of wijzigen.
Verlies, diefstal, schade en/of ongevallen
6. Torfs is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan bagage en is ook niet
aansprakelijk voor ongevallen door een deelnemer opgelopen voor, tijdens of na het event.
Persoonsgegevens
7. Gegevens van deelnemers zullen enkel worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor
communicatie rond dit event, tenzij de deelnemer een opt-in gaf om op de hoogte
gehouden te worden van andere informatie van Torfs.
8. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden of met commerciële partners, enkel
met de organisator van het event.
Portretrechten
9. Door in te schrijven via samenfittorfs.be geef je toestemming aan Torfs en de organisator
van het event om foto - en filmmateriaal met deelnemers gratis te gebruiken voor
promotionele doeleinden of voor gebruik op website en sociale media.
Privacy
10. Door in te schrijven, verklaar je kennis te hebben genomen van het algemeen privacybeleid
van Torfs.
11. Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van
persoonsgegevens kan je contact opnemen met de klantenservice, volgens de procedure
beschreven in het algemeen privacybeleid van Torfs.
12. Door in te schrijven via samenfittorfs.be verklaar je jouw akkoord met de algemene
voorwaarden en het privacybeleid van de organisator van het event, in deze de Ballonloop.

