Interpolis
Winactie PhoNo app



Actievoorwaarden
Deze actie, ter promotie van de PhoNo app, wordt georganiseerd door Interpolis (Achmea Services N.V., statutair
gevestigd te Zeist, postbus 90106, 5000 LA Tilburg).
Deze voorwaarden gelden voor deelname aan de Winactie van de PhoNo app. Door het downloaden van de app
tijdens de actieperiode, aanvaard je als deelnemer deze voorwaarden. Deze voorwaarden vind je op
Interpolis.nl/~/media/files/actievoorwaarden-winactie-PhoNo.pdf.
1. Wie mag deelnemen aan de actie?
·

Een natuurlijk persoon. Je kunt niet deelnemen als een bedrijf.

·

Je bent tussen 12 en 18 jaar oud.

·

Je hebt een fiets.

·

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet je toestemming van je ouder(s) hebben om deel te nemen aan deze actie.

·

Je hebt de app gedownload op je smartphone (de app werkt alleen als je een smartphone met minimaal
Android versie 10.3 of iOS versie 5.0 hebt. De app werkt helaas niet op een Windowstelefoon.).

2. Wat moet je doen om te winnen, wat kun je winnen en hoe worden de winnaars bepaald?
2.1.	Download de PhoNo app tussen 8 augustus en 10 september 2021 via de Google PlayStore of Apple App
Store en geef PhoNo toestemming om notificaties te versturen (de winnaars krijgen namelijk via een
notificatie bericht met het verzoek contact op te nemen).
2.2.

Gebruik de PhoNo app actief tot minimaal 2 weken na je download. Onder actief gebruik verstaan we

		

minimaal 3 fietsritten in een periode van 2 weken.

2.3.

Fiets elke rit met de PhoNo app.

2.4.	Iedereen die de PhoNo app heeft gedownload tussen 8 augustus en 10 september 2021 én die de app
actief heeft gebruikt tot minimaal 2 weken na download, maakt kans op een JBL Flip 5 Waterproof
Bluetooth speaker ter waarde van € 94,99. Onder alle deelnemers die aan de eisen voldoen, verloten
we 20 speakers.
2.5.

Als je als winnaar bent geselecteerd, krijg je van de PhoNo app een pushbericht, ook wel notificatie. In

		

deze notificatie staat dan dat je gewonnen hebt en vragen we je om contact met ons op te nemen.

2.6.

Uiterlijk 25 september 2021 sturen we de winnaars een notificatie. Zorg er dus voor dat je notificaties van

		

PhoNo kunt ontvangen. Zoek in de instellingen van je telefoon naar PhoNo en kijk daar of de machtiging

		

voor notificaties aanstaat.

3. Wanneer mag je niet (meer) meedoen met de actie?
·

Als je onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens hebt verstrekt.

·

Als je op andere wijze fraude hebt gepleegd of hebt proberen te plegen.

·

Als je je niet hebt gehouden aan deze voorwaarden.

·

Als je gedrag daar aanleiding toe geeft.
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4. Wat kost deelname?
Deelname aan de actie is gratis.
5. Heeft iemand schade door deelname aan deze actie?
Dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van ons.
6. Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
Om mee te doen aan deze actie, deel je geen gegevens met ons. Alleen als je gewonnen hebt, geef je gegevens
aan ons door, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres, die we gebruiken om de prijs aan je uit te reiken.
7. Hoelang bewaren we je gegevens?
Uiterlijk 1 maand na sluitingsdatum van deze actie verwijderen we jouw naam en contactgegevens.
8. Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om de gegevens die we van jou gebruiken in te zien en je kunt je toestemming intrekken. Wil je
weten welke rechten je nog meer hebt? En hoe je daar gebruik van kunt maken? Ga naar “uw rechten” in het
privacy statement van Interpolis.
9. Met wie delen we jouw gegevens?
We delen jouw gegevens niet met andere partijen.
10. Contactmomenten en bewaren gegevens
We nemen via een notificatie van de PhoNo app contact op met de winnaars. Daarna communiceren we per
e-mail of WhatsApp met de winnaars. Als de actie is afgerond verwijderen we de gegevens.
11. Heb je een klacht over deze actie?
Je kunt een mail sturen naar klachten@interpolis.nl. Je krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.
12. Wat geldt er nog meer voor deze voorwaarden?
·

Op de relatie tussen Interpolis en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

·

Alle correspondentie is in het Nederlands.

·

Over de uitslag van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

·

In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Interpolis.

Interpolis handelt overeenkomstig de gedragscode promotionele kansspelen 2014.
13. Voor Apple gebruikers
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Apple is geen partij in deze actievoorwaarden en is niet verantwoordelijk voor de app.
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