Wedstrijdreglement “Fotowedstrijd #mivbsummer”
Organisator: De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (hierna genoemd
“MIVB”), waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op de Koningsstraat 76, 1000
Brussel, ingeschreven in het register van morele personen onder het bedrijfsnummer
0247.499.953.
De Organisator preciseert dat, ondanks dat de wedstrijd georganiseerd wordt via het
platform Instagram, er geen verband is tussen Instagram en de wedstrijd.
De wedstrijd in kwestie wordt niet gesponsord, gesteund of beheerd door Instagram en is er
niet aan gelinkt.
Instagram kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige vorm van schade die
voortkomt uit de organisatie van of deelname aan de wedstrijd in kwestie.
1. Onderwerp van de wedstrijd:
De MIVB organiseert van 21 juni tot en met 11 augustus 2022 (middernacht) een
fotografiewedstrijd genaamd “Fotowedstrijd #mivbsummer”.
De wedstrijd loopt over 8 weken. Elke week wint een deelnemer en prijs en zal zijn/haar foto
gepubliceerd worden op de digitale schermen in de metrostations van de MIVB. Er zijn in
totaal dus 8 winnaars. De winnende foto’s verschijnen bovendien op de Instagramaccount
van de MIVB. De naam van de Instagramaccounts van de winnaars kan ook vermeld
worden op de schermen en in de Instagrampost van de MIVB.
Als eerste prijs wint de inzender van de meest originele foto van de 8 winnaars bovendien
een 6-gangendiner voor 2 personen aan boord van de Tram Experience (ter waarde van €
210).
De andere prijzen zijn:
- 2 x 1 museumpass (ter waarde van € 59) voor de winnaars van week 26 en 27
- 3 x 1 concertcheque van de AB (ter waarde van € 60) voor de winnaars van week 28, 29
en 30
- 3 x 1 BXL-cadeaubon van stad Brussel (ter waarde van € 60) voor de winnaars van week
31, 32 en 33
(NB: De prijzen kunnen in geen enkel geval geruild worden voor een geldbedrag en mogen
niet overgedragen worden aan een andere persoon.)
Het thema van de wedstrijd is “Mijn zomer met de MIVB”.
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet elke deelnemer een foto posten van zijn/haar
zomer met de MIVB met de hashtag #mivbsummer.
Een jury bestaande uit 4 medewerkers van de MIVB zal uit de gepubliceerde foto’s met de
hashtag #mivbsummer de 8 meest originele foto’s kiezen. Dezelfde jury zal uit die 8
winnende foto’s de meest originele foto’s kiezen voor de eerste prijs.
2. Voorwaarden tot deelname:
2.1 Kan deelnemen aan de wedstrijd, elke persoon vanaf 16 jaar, gedomicilieerd in België.
Deelnemers jonger dan 18 verklaren ouderlijke toestemming te hebben om deel te nemen.
2.2 De leden van de jury mogen niet deelnemen.

2.3 De MIVB behoudt zich het recht om op ieder ogenblik en meer bepaald bij de toekenning
van de prijzen, een identiteitsbewijs te vragen.
2.4 Volgens de gebruiksmodaliteiten van Instagram, moet de deelnemer over een openbare
account beschikken om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
3. Reglement:
Het wedstrijdreglement “Fotowedstrijd #mivbsummer” is beschikbaar ofwel op geschreven
vraag, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop aan de MIVB, waarvan
de hoofdzetel zich bevindt in 1000 Brussel, Koningsstraat 76, ofwel op de website
mivb.brussels ofwel ter plaatse, bij de MIVB, Koningsstraat 76, 1000 Brussel.
Door deel te nemen aan de wedstrijd, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met dit
reglement en verklaart uitdrukkelijk het gelezen te hebben en het te respecteren. De
deelnemer verklaart in het bijzonder en op eer dat hij de voorwaarden in bovengenoemd
punt 2 respecteert.
De MIVB behoudt zicht het recht om op elk moment het reglement te wijzigen. Wijzigingen in
het reglement zullen aangekondigd worden op de website van de MIVB.
4. Voorwaarden waaraan de foto’s moeten voldoen:
De deelnemers verklaren dat de foto’s die ze posten in het thema “Je zomer met de MIVB”
aan de volgende voorwaarden voldoen:
A. Als de foto een of meerdere fysieke personen afbeeldt, moet de deelnemer zich ervan
verzekeren:
1) dat de perso(o)n(en) op de foto niet minderjarig is/zijn (tenzij het een kind is van de
deelnemer);
2) dat hij/zij, alvorens de foto te posten op Instagram, uitdrukkelijk toestemming heeft
gekregen van de persoon/personen in kwestie voor het publiceren van hun afbeelding
(zowel door de deelnemen op Instagram als door de MIVB, in de stations en op elke
gewenste drager).
Door een dergelijke foto te delen in het kader van deze wedstrijd, vrijwaart de deelnemer de
MIVB van elke actie of aanvraag in verband met het beeldrecht.
B. Bovendien mag de foto niet:
•
•
•
•
•

Voordien reeds gepost zijn door een andere deelnemer aan de wedstrijd;
De intellectuele rechten van een derde schaden, (ze mag niet overgenomen zijn van
een website of beschermde merklogo’s bevatten);
Elk ander bestaande recht van derden schaden;
Tegen de openbare orden, goede zeden, Belgische wetgeven of dit reglement
ingaan.
De reputatie of het privé-leven van een persoon schaden;

•
•
•

Het imago van de MIVB, de merken die de MIVB uitbaat, haar diensten en partners
schaden;
Dubbelzinnig zijn (met name van seksuele, pornografische of xenofobe aard),
incorrect, gewelddadig, vulgair of tegenstrijdig met de wedstrijdgeest zijn;
Van commerciële of publicitaire aard zijn.

Om in aanmerking te komen voor de wedstrijd in kwestie, moeten de foto’s aan alle
bovenstaande voorwaarden voldoen.
Als een van de voorwaarden niet gerespecteerd wordt, behouden de MIVB en de
organisatoren zicht het recht de deelnemer te vragen de foto onmiddellijk te verwijderen van
Instagram. De deelnemer verklaart akkoord te gaan om onmiddellijk in te gaan op deze
aanvraag.
5. Aankondiging van de winnaars en verdeling van de prijzen:
De 8 winnaars zullen verwittigd worden door de MIVB via privé-bericht op Instagram van het
feit dat hun foto geselecteerd werd om gepubliceerd te worden op de digitale schermen in de
metrostations en op de Instagramaccount van de MIVB.
Ze zullen ook geïnformeerd worden van de wijze waarop ze hun prijs in handen zullen
krijgen via hetzelfde kanaal. In principe zullen de prijzen onder de vorm van digitale
vouchers gestuurd worden via Instagram of via e-mail.
6. Respect van integriteit van de wedstrijd:
Elke deelnemer verklaart geen oneerlijke deelname of frauduleus gedrag te vertonen of
proberen te vertonen dat ingaat tegen dit reglement of tegen de wetten, reglement en
andere teksten in verband met spelen-wedstrijden die geldig zijn in België.
7. Auteursrechten:
De deelnemer moet de foto(‘s) gemaakt hebben.
De deelnemer verbindt zich ertoe de Organisator vrij te stellen van elke mogelijke actie of
aanvraag in verband met het recht op/over de foto’s.
Door de foto te delen met de hashtag #mivbsummer, staat elke deelnemer gratis de
volledige auteursrechten en verwante rechten af in verband met de foto aan de MIVB, voor
de hele wereld en de volledige wettelijke duur van de bescherming van de auteursrechten,
zonder dat dit recht heeft op een vergoeding of enig ander voordeel – in het kader van de
wedstrijd, met name alle reproductierechten, representatierechten, communicatierechten
met het publiek, uitzendings-, verdelings- en aanpassingsrechten, op elke mogelijke
exploitatiewijze en op alle gekende en toekomstige dragers, materieel of imaterieel.
De totale en exclusieve afstand laat de MIVB toe – als ze dat wenst - gratis de betrokken
foto’s te gebruiken voor, zowel intern als extern, communicatieve, promotionele, publicitaire,
commerciële en lucratieven doeleinden, met name door commercialisering of ter beschikking

stellen voor haar klanten, direct of met tussenkomst van derden met toestemming van de
MIVB, van producten of diensten, voor elke uitbating, op elke communicatiedrager (met
name op de websites, Twitter en Facebook), de marketing- en commerciële dragers van de
MIVB, zonder dat dit gebruik/ deze uitbating van de foto’s het recht kan openen op enige
vorm van beloning.
Elke deelnemer aan de wedstrijd staat bovendien uitdrukkelijk toe dat de accountnaam van
de Instagramgebruiker en de foto gepubliceerd worden op de bovenstaande dragers als de
MIVB dat wenst.
8. Persoonlijke gegevens:
De gegevens van deelnemers aan een wedstrijd worden verwerkt door de MIVB met als
doel een goed verloop van de wedstrijd te verzekeren. Hiervoor verwerken we enkel
contactgegevens om de persoon in kwestie te kunnen verwittigern van de resultaten van de
wedstrijd. Deze specifieke wedstrijd beoogt ook het afficheren van de winnende foto op onze
digitale schermen in de stations. De eigenaar van de winnende foto zal gecontacteerd
worden om toestemming te geven zijn/haar foto te delen op de digitale schermen in de
stations. De deelnemer deelt zelf zijn/haar gegevens om deel te nemen aan de wedstrijd –
de verwerking van deze gegevens berust op de uitoefening van het wedstrijdreglement- en
geeft zelf, indien van toepassing, toestemming om zijn/haar foto te publiceren op de digitale
schermen. De deelnemer beslist zelf om al dan niet deel te nemen.
In overeenstemming met de GDPR, kan de deelnemer gratis en eenvoudig via een
geschreven verzoek naar dpo@mivb.brussels een overzicht krijgen van zijn/haar
persoonlijke gegevens en, indien nodig, vragen om incorrecte, onvolledige of niet-pertinente
gegevens aan te passen of verwijderen. De MIVB kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor de verwerking van gegevens door Instagram.
9. Toepasselijk recht en geschillen:
Het reglement in kwestie is uitdrukkelijk geregeld door het Belgische recht. Elk geschil
waartoe dit reglement zou kunnen leiden, met name wat betreft de geldigheid, de
interpretatie of de uitvoering ervan behoort toe aan de exclusieve competentie van de
rechtbanken van het gerechtelijk arondissement van Brussel volgens de Belgische wet.
10. Annulatie of uitstel wedstrijd:
De MIVB behoudt zich het recht de wedstrijd op te schorten of te onderbreken in geval van
overmacht door een evenement met een uitzonderlijk karakter of door omstandigheden van
een uitzonderlijke aard die de onderbreking van de wedstrijd wenselijk of noodzakelijk
maken. Typ-, spel- of drukfouten en dergelijke kunnen in geen geval worden gebruikt als
basis voor een klacht jegens de MIVB.
11. Verantwoordelijkheden van de MIVB:
De rol van de MIVB beperkt zich uitsluitend tot het organiseren van de wedstrijd en het
aanleveren van de prijzen.

De MIVB kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden in het geval van een klacht
in verband met het beeldrecht.
De MIVB kan in geen geval verplicht worden tot een vergoeding voor eventuele schade die
direct of indirect resulteert uit het deelnemen aan de wedstrijd, het toekennen of niettoekennen van een prijs of het afwijkend of niet-functionerend karakter van een prijs.

