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VOORWAARDEN VOOR DEELNAME – TEKENWEDSTRIJD “Maak je dromen waar!” 

Topatlete, ruimtevaarder of topmuzikant? Wat wil jij later te worden? Of droom jij van een reis rond de 
wereld of een grootse uitvinding? Geloof in je dromen en maak ze waar! 

Emma Meesseman, topbasketbalspeelster en Phonak Ambassadrice daagt jou, samen met onze 
mascotte Leo, uit om een tekening te maken van jouw droom. Stuur hem naar ons op en wie weet 
verschijnt jouw tekening in onze Phonak tekening kalender van 2022. 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de tekenwedstrijd voor de volgende 'Phonak 
kalender', moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

Vereisten voor tekening/inzending 
• Thema: schilder/teken jouw droom voor de Phonak kalender 2022
• Download de sjabloon op www.phonak.be/nl/tekenwedstrijd en teken jouw droom binnen

het kader van de pagina (horizontaal formaat)
• Stuur de oorspronkelijke tekening en het ondertekende toestemmingsformulier naar

Sonova Belgium, tav. Leo, Z3-Doornveld 122, 1731 Zellik.
• Stuur een digitale portretfoto van uw kind (JPG-indeling, minstens 2 MB) naar

marketing.be@phonak.com (deze foto  wordt naast de tekening van uw kind gezet, evenals
zijn/haar voornaam en leeftijd)

Periode van de wedstrijd 
De wedstrijd begint vandaag en eindigt op 14 november 2021 om middernacht. Inzendingen die na 
deze datum en tijd worden ontvangen, komen niet in aanmerking. 

Prijzen 
De 12 winnaars ontvangen een Leo-pakket met onder andere een Leo-knuffel, boek en drinkbus. 
Sonova draagt de verzend- en verwerkingskosten. 

Beoordeling 
De winnaar wordt gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen door Emma Meesseman en 
het team Phonak. Winnaars worden telefonisch en per e-mail op de hoogte gebracht. De uitslag van 
de prijstrekking is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd. Een uitbetaling in geld of het 
overdragen van de prijs aan andere personen is niet mogelijk. De winnende tekeningen worden 
gepubliceerd op de website van de tekenwedstrijd op 29 november 2021. 

Wijzigingen in de deelnameregels en voltooiing van de wedstrijd 
Sonova behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd volledig of gedeeltelijk en naar eigen oordeel te 
verlengen, annuleren of op te schorten en de prijzen uit te reiken aan de ontvangen in aanmerking 
komende inzendingen voor de datum van intrekking. Sonova is niet verantwoordelijk voor verloren, 
late, onleesbare, onjuiste of onnauwkeurige inzendingen door technische of menselijke fouten die 
kunnen optreden tijdens het verwerken van de inzendingen in de wedstrijd. 

Verlening van rechten 
Alle inzendingen moeten het originele werk zijn van uw kind dat wordt genoemd en de inzendingen 
mogen geen rechten van derden schenden, inclusief copyright, handelsmerken, persoonlijke of 
eigendomsrechten. 
De wettelijke voogden stemmen er onherroepelijk mee in dat de tekening die door het kind is gemaakt, 
kan worden gebruikt door Sonova (en diens gerelateerde aangesloten bedrijven en 
zusterondernemingen) voor de publicatie van de 'Phonak kalender 2022' en gerelateerde 

http://www.sonova.com/
http://www.phonak.be/nl/tekenwedstrijd
mailto:marketing.be@phonak.com


ansichtkaarten ('de materialen'). De tekeningen worden, in combinatie met de foto en naam van het 
kind, gepubliceerd en verspreid, in gedrukte of online versie, aan audiciens of kunnen online worden 
gepubliceerd op webpagina's of sociale media kanalen van Sonova. De tekeningen kunnen 
gecombineerd worden met andere foto's, tekst en afbeeldingen en/of bewerkt, uitgeknipt, bijgesneden 
of aangepast worden door Sonova, zodat ze geschikt zijn om in de kalender gepubliceerd te worden. 
In het geval dat de wettelijke voogd ermee instemt om een korte videoclip van het kind te versturen 
(terwijl het kind de winnende tekening aan het tekenen is), geeft u Sonova het recht om deze video op 
de webpagina's of sociale media kanalen van Sonova te gebruiken. 

Privacy 
Om mee te kunnen doen aan de wedstrijd, kiest u een tekening van uw kind en publiceert u deze, in 
combinatie met zijn of haar foto en naam. We moeten persoonsgegevens inzamelen, die uitsluitend 
worden gebruikt en opgeslagen voor het organiseren en ten uitvoer brengen van de wedstrijd. 

Om met u, als wettelijke voogd, contact op te kunnen nemen en u te informeren indien uw kind de 
wedstrijd heeft gewonnen, moeten we uw voor- en achternaam, de voor- en achternaam van uw kind, 
de leeftijd van uw kind, uw e-mailadres, uw postadres en telefoonnummer verzamelen. 

Indien uw kind wordt verkozen tot een van de winnaars van deze wedstrijd, worden deze gegevens 
gebruikt om contact met u op te nemen. De tekening, evenals de foto, naam en leeftijd van uw kind 
worden gepubliceerd in de fysieke kalender. Deze informatie wordt bovendien gepubliceerd op onze 
website en op social media (Facebook, Instagram, YouTube) in 2022 ter presentatie van het 'kind van 
de maand' in combinatie met een bericht waarom uw kind wilde deelnemen aan de wedstrijd. 

Voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de doeleinden die hierboven staan vermeld, 
hebben we uw toestemming als voogd nodig. 

Wat betreft deze verwerking hebt u een aantal rechten die u kunt uitoefenen: 
U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken voor de bovengenoemde 
doeleinden, zonder opgaaf van redenen. U hebt bovendien het recht om toegang te krijgen tot de 
persoonsgegevens van uw kind en/of die van uzelf en om deze te wijzigen indien ze onjuist of 
onvolledig zijn. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens van uw 
kind en/of die van uzelf, zoals beschreven in deze brief. U hebt het recht om een samenvatting van 
gegevensportabiliteit aan te vragen (indien technisch mogelijk) en te verzoeken om verwijdering van 
de persoonsgegevens van uw kind en/of die van uzelf. 

Onthoud echter dat we geen fysieke kalenders kunnen terugroepen zodra ze geproduceerd zijn. 
Daarom kunnen sommige van deze rechten uitsluitend ten uitvoer worden gebracht indien ze in 
verband staan tot online publicatie. We kunnen bovendien door de toepasselijke wetgeving verplicht 
worden om enkele persoonsgegevens van uw kind en/of van uzelf te bewaren. 

Als u vragen hebt over de verwerking van de persoonsgegevens van uw kind en/of uzelf, kunt u 
contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar marketing.be@phonak.com .  
U hebt bovendien het     recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens/de 
Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht wenst in te dienen met betrekking de verwerking 
van de persoonsgegevens van uw kind en/of uzelf door ons. 

We delen de persoonsgegevens van uw kind en u uitsluitend met onze zuster- of moederbedrijven of 
met betrouwbare derden om de wedstrijd te organiseren en de tekeningen, foto's, namen, video's en 
verhalen te publiceren die hierin staan beschreven. We verkopen uw persoonsgegevens niet door aan 
derden. De persoonsgegevens kunnen buiten de EU gedeeld worden (bijvoorbeeld met Zwitserse of 
Amerikaanse entiteiten). Wij zorgen er altijd voor dat deze gegevens op een gepast niveau beschermd 
zijn, in elk geval zo goed als deze in de EU beschermd zouden zijn. 

We behouden uw persoonsgegevens voor zolang dit nodig is om aan de doeleinden te voldoen die in 
deze brief staan vermeld, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende 
een langere periode te bewaren. 
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Ik/wij als wettelijke voogd/voogden 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Naam, achternaam) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Postadres) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Telefoonnummer) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Contactgegevens e-mail, uitsluitend in geval van winst) 

 
 

verklaar dat mijn/ons kind 
 
 

………………………………………………… ………………………………………………… 
(naam, achternaam)  (leeftijd van het kind) 

 
 

toestemming heeft verkregen om deel te nemen aan de schilder-/tekenwedstrijd voor de 'Phonak 
kalender 2022' en dat ik/wij akkoord ga/gaan met de hierin vermelde voorwaarden. 
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