ACTIE
« POWER RANGES NINJA STEEL TRANSFORMEERT JE NINJASTERREN »
REGLEMENT EN MODALITEITEN VAN DE AANBIEDING

Artikel 1: organiserende bedrijf
Het bedrijf BANDAI FRANCE, SAS met een bedrijfskapitaal van 15.318.300€, ingeschreven
het Handelsregister van Pontoise met nr. 828 019 489, gevestigd Tour Winthertur - 102
Terrasse Boieldieu 92808 PUTEAUX (hierna « Het Organiserende Bedrijf »), organiseert –
van 24/01/2018 tot 24/12/2018 – een actie waarin tegen een aankoopbewijs van (een)
BANDAI product(en), gepersonaliseerde zelfklevers worden aangeboden om Ninjasterren,
speelgoed gecommercialiseerd door het merk BANDAI, te versieren.

Artikel 2: deelname
De actie geldt voor alle meerderjarige en minderjarige natuurlijke personen die verblijven in
Frankrijk en in de Benelux-landen.
In het geval dat een deelnemer een minderjarige natuurlijke persoon betreft, verklaart en
erkent deze de toelating te hebben gekregen van de houder(s) van het ouderlijk gezag over
hem en dat de houder(s) van het ouderlijk gezag aanvaard heeft (hebben) er garant voor te
zullen staan dat de deelnemer alle bepalingen van dit document zal naleven.
Om deel te kunnen nemen moet de deelnemer over een persoonlijke internetaansluiting en
over een geldig e-mailadres beschikken.

Artikel 3: aankondiging van de actie
De actie wordt bij het publiek aangekondigd in folders van winkels die het merk BANDAI
verdelen, die gepubliceerd worden op de verkooppunten, webwinkels, op de website
www.bandai.fr en op het officieel Facebookprofiel van het merk BANDAI.

Artikel 4: Toewijzing
Door de modaliteiten beschreven in artikel 5 van dit document te volgen, kunnen de
deelnemers een vel met 8 zelfklevers krijgen (hierna “stickers” genoemd) waarmee Power
Rangers Ninjasterren van Bandai met deze stickers gepersonaliseerd kunnen worden door ze
erop te kleven.
Het bijzondere aan deze stickers is dat ze afgedrukt kunnen worden vanaf foto’s of
afbeeldingen die de deelnemer zelf kan downloaden (zie artikel 5). De deelnemer kan zo zijn
Power Rangers Ninjasterren van Bandai personaliseren met foto’s en/of afbeeldingen van zijn
keuze.

Artikel 5: inschrijving van de deelnemers
De deelnemer moet:
1) Tussen 24/01/2018 en 24/12/2018 één of meerdere stuks Bandai Power Rangers Ninja
Steel speelgoed in één keer (zelfde kasticket of factuur) voor een totaal minimum bedrag van
15€ kopen.
2) Ten laatste op 31/12/2018 naar de website www.bandai-powerrangers-stickers.com gaan.
3) Het hem voorgestelde formulier behoorlijk invullen. De deelnemer moet alle vakken
invullen, anders is zijn deelname ongeldig.
De deelnemer verbindt zich ertoe het hem ter beschikking gestelde inschrijvingsformulier te
goeder trouw in te vullen en het over te maken aan het Organiserende Bedrijf.
4) de barcode van het/de aangekochte product(en) ingeven.
5) Zijn verkoopbewijs downloaden, namelijk het kasticket of de factuur.
6) De 8 foto’s of afbeeldingen die hij op zijn stickers wenst, downloaden.
Het formaat van de foto of afbeelding – in digitale meeteenheid – mag niet groter zijn dan 3
Mb, anders is het risico groot dat ze niet verwerkt kan worden.
De deelnemer mag zoveel foto’s/afbeeldingen downloaden die hij wenst, met een maximum
van 8.
Indien de deelnemer 8 stickers met identieke foto’s of afbeeldingen wenst, moet hij dezelfde
foto of afbeeldingen 8 keer downloaden.
7) Vervolgens wordt de deelnemer gevraagd om zijn informatie te controleren alvorens zijn
deelname te valideren.

Dan krijgt hij per e-mail op het opgegeven adres een bevestiging van deelname.
Indien de deelnemer offline gaat alvorens hij zijn gegevens heeft ingegeven en gevalideerd,
zal het Organiserende Bedrijf hem niet meer kunnen contacteren.
Het vel met stickers wordt binnen de 4/5 weken naar het door de deelnemer opgegeven
postadres gestuurd.

Artikel 6: geldigheid van de deelnames
- Dit aanbod is beperkt tot 3 verzoeken per gezin (zelfde naam, zelfde adres).
- Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere promotieacties.
- De deelnames op basis van een vals of frauduleus kasticket (of valse of frauduleuze factuur)
worden als ongeldig beschouwd en er wordt geen gevolg aangegeven.
- Het originele kasticket (of de originele factuur) kan ter controle opgevraagd worden.
- De deelname aan deze actie houdt de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding in
van dit document, en alle wetten en regelingen die van kracht zijn.
- Het Organiserende Bedrijf behoudt zich in het bijzonder het recht voor deelnames uit te
sluiten die foto’s en/of afbeeldingen bevatten die geacht worden niet te voldoen aan de aard
van de actie en/of ongepast zijn voor een minderjarig publiek.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het Organiserende Bedrijf is niet aansprakelijk indien, omwille van overmacht of omwille
van een gebeurtenis waarop het geen vat heeft, dit aanbod geannuleerd, verlengd, ingekort,
gewijzigd of uitgesteld zou worden. Elke wijziging zal op elke gepaste manier vooraf
aangekondigd worden. Toevoegingen en wijzigingen aan het reglement kunnen eventueel
tijdens de actie gepubliceerd worden. Ze zullen beschouwd worden als bijlagen aan dit
reglement.
Het Organiserende Bedrijf is niet aansprakelijk wanneer het internet niet functioneert,
waardoor het vlotte verloop van het aanbod of de winst van de toewijzing in het gedrang kan
komen, in het bijzonder wanneer dit te wijten is aan kwaadwillige daden van buitenaf.
Het aanloggen van elke persoon op de website van het aanbod gebeurt op diens eigen
verantwoordelijkheid. Het is dus aan elke deelnemer om gepaste maatregelen te nemen om
zijn eigen gegevens en/of software op zijn computersysteem te beschermen tegen elke aanval
door kwaadwillige daden van buitenaf, en in het bijzonder virussen.
Het Organiserende Bedrijf is niet aansprakelijk indien een of meerdere deelnemers geen
verbinding zou krijgen met de website van het aanbod omwille van een technisch - of een
netwerkprobleem.
Het Organiserende Bedrijf kan de hele of een deel van de actie annuleren of uitstellen indien
blijkt dat er zich bedrog heeft voorgedaan, in het bijzonder digitaal bedrog als deel van de
deelname, en in het geval van kennisgeving van foute informatie. In dergelijk geval kan het
Organiserende Bedrijf weigeren om toewijzingen te geven aan bedriegers en/of de
veroorzakers van dit bedrog in de bevoegde rechtbank te vervolgen.
Indien het vlotte administratieve en/of technische verloop van het spel verstoord wordt door
een virus, een informaticabug, een ongeoorloofde menselijke interventie of elk ander voorval
waar het Organiserende Bedrijf geen vat op heeft, mag dit Bedrijf in elk geval de actie
onderbreken.
Het Organiserende Bedrijf is niet aansprakelijk voor mogelijke incidenten en/of ongelukken
die zich kunnen voordoen tijdens de duur van het gebruik van het toegewezen lot.
Het resultaat van de afdruk van de stickers hangt af van de kwaliteit van de foto’s die door de
deelnemer gedownload worden. Aanbevolen kwaliteit: tussen 1 en 3 megabytes.

Artikel 8: persoonsgegevens
Om te genieten van de diensten en functies die door de website www.bandai-powerrangersstickers.com worden aangeboden en meer in het bijzonder om deel te nemen aan het aanbod
van stickers, waarop dit reglement betrekking heeft, moeten de deelnemers
noodzakelijkerwijs bepaalde persoonlijke gegevens over zichzelf verstrekken bij het invullen
van het inschrijvingsformulier (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, ...) (hierna de
"Gegevens" genoemd) Deze Gegevens worden opgeslagen en bewaard in een
computerbestand en zijn noodzakelijk om hun verzoeken in overweging te kunnen nemen en
te kunnen zorgen voor de levering van de stickers. Deze Gegevens zijn uitsluitend bedoeld
voor gebruik door BANDAI Frankrijk en zullen niet beschikbaar worden gesteld aan partners
of derden.
De verwerking van de Gegevens van de deelnemers is noodzakelijk voor het Organiserende
Bedrijf in het kader van een goed beheer van de actie en teneinde het pakket naar de
deelnemers te kunnen versturen. Deze gegevens worden alleen door het Organiserende
Bedrijf gebruikt voor de doeleinden van het aanbod.
Conform de Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en vrijheid van
informatie (Loi informatique et Liberté) van 6 januari 1978 hebben de deelnemers recht op
toegang, correctie en het terugtrekken van hen betreffende gegevens door te schrijven naar:
SGA – 32 bis rue Victor Hugo – 92800 PUTEAUX.
De gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de
verwerking van alle deelnames aan het aanbod in overeenstemming met de Wet op de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR).

Artikel 9: Cookies
Cookies - kleine bestanden die het niet mogelijk maken een gebruiker te identificeren, maar
wel informatie te registreren met betrekking tot het surfen vanop een computer op een site worden op uw computer opgeslagen wanneer u naar de website www.bandai-powerrangersstickers.com surft. De aldus verzamelde informatie is bedoeld om het latere surfen op de
website te vergemakkelijken en is ook bedoeld het bezoek aan de website op verschillende
manieren te meten, met name door de dienst Google Analytics.
In overeenstemming met artikel 8.1 van de gebruiksvoorwaarden van de dienst Google
Analytics, vestigen wij de aandacht van onze bezoekers op de volgende verklaring: "Deze
website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van internetsites aangeboden
door Google Inc.
Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op de computer
worden geplaatst, om de website te helpen bij het analyseren van het gebruik van de website
door haar gebruikers. De door de cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van de
website (inclusief het IP-adres) worden door Google verzonden en opgeslagen op servers die
zich in de Verenigde Staten bevinden. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik
van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteit van de website
voor haar uitgever samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de
activiteit van de website en het gebruik van internet. Google kan dergelijke gegevens aan
derden verstrekken in geval van een wettelijke verplichting of wanneer derden deze gegevens
namens Google verwerken, inclusief maar niet beperkt tot de uitgever van deze website.
Google koppelt het IP-adres van de gebruiker niet aan andere gegevens die in het bezit zijn
van Google. De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies uitschakelen door de
juiste instellingen in zijn browser te selecteren (zie hieronder). Een dergelijke deactivering

kan echter het gebruik van bepaalde functies van de website www.bandai-powerrangersstickers.com verhinderen. Door deze website te gebruiken, stemt de bezoeker van de website
uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn gegevens door Google onder de hierboven
beschreven voorwaarden en doeleinden. De cookies die worden gebruikt in het kader van de
dienst van "Google Analytics" kunnen worden uitgeschakeld via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
In overeenstemming met artikel 32, ii van de gewijzigde wet van 6 januari 1978 betreffende
de informatica, bestanden en vrijheden, aangevuld door artikel 37 van de verordening nr.
2011-2012 van 24 augustus 2011, wordt de internetgebruiker ingelicht over het feit dat hij
zich kan verzetten tegen het opslaan van cookies door zijn browser op een van de volgende
manieren te configureren:
Voor Internet Explorer:
tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik
op privacy en kies ervoor om alle cookies te blokkeren. Bevestig met ok.
Voor Firefox:
Klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga naar het tabblad Opties. Klik op
het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik de aangepaste instellingen voor de
geschiedenis. Schakel tenslotte het vinkje uit om cookies uit te schakelen.
Voor Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram
(gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Toon geavanceerde
instellingen. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Inhoudsinstellingen. Blokkeer cookies in het
gedeelte 'cookies'.
Voor Chrome:
klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale
lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte
'privacy' op voorkeuren. Blokkeer cookies op het tabblad 'Privacy'.
Zo niet is de geldigheid van de informatie verzameld via cookies 13 maanden voor
www.bandai-powerrangers-stickers.com en 4 jaar voor Google Analytics.

