
Voorwaarden voor winactie SkyAlps 

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de winactie ‘’SkyAlps” 

van Paper Moon Media KG, Badeseestrasse 389/2, A- 5531 Eben im Pongau (hierna te noemen PPM), 

en bepalen de deelname door deelnemer evenals op de verzameling en het gebruik van de door de 

deelnemers verstrekte gegevens. 

Door deelname aan de winactie gaat de deelnemers akkoord met deze voorwaarden. 

1. Deelname 

Deelname vindt plaats op de Instagram pagina van op-wintersport.nl. Deelname aan de winactie is 

gratis. Iedere deelnemer kan een kéér deelnemen. 

Om deel te nemen aan de winactie moet de deelnemer een opmerking achterlaten. 

Deelnemers dienen op het moment van deelname 18 jaar of ouder te zijn en een woonplaats in 

Nederland te hebben. Uitgesloten zijn medewerkers van partners die bij het opzetten van de 

winactie betrokken zijn. 

Registratie van de winactie vindt automatisch plaats na deelname. 

2. Verloop van de winactie 

De winactie begint op 19 november en eindigt op 13 december. Na afsluiting van de winactie wordt 

een winnaar bekend gemaakt. 

In totaal wordt 1 prijs weggeven. 

De winnaar wordt door middel van een loting bepaald. Winnaars worden binnen 14 dagen via een 

Instagram DM op de hoogte gebracht. Meldt de winnaar zich niet binnen twee dagen na 

bekendmaking, of wijst de winnaar de prijs af, dan wordt door middel van een nieuwe loting de prijs 

aan een andere deelnemer toegekend. Een uitbetaling van de prijs in geld, in goederen of uitruilen 

van de prijs is niet mogelijk.  

3. Vrijwaring van Meta 

Deze winactie staat op geen enkele manier in verbinding met Meta en wordt op geen enkele manier 

door Meta of Instagram gesponsord, ondersteunt of georganiseerd. Alle deelnemers vrijwaren met 

hun deelname Instagram volledig van aansprakelijkheid. 

4. Aansprakelijkheid 

Deelnemers hebben geen enkele aanspraak op het doorvoeren of de afwikkeling van de winactie of 

deelname eraan. PPM is berechting, de winactie vroegtijdig af te breken en deelnemers uit te sluiten. 

Door uitsluiting van een deelnemers, door een foutieve afwikkeling of door vroegtijdig afbreken van 

de winactie kan PPM niet aansprakelijk gesteld worden. Verder is de aansprakelijkheid voor 

eventuele onzorgvuldigheden uitgesloten. 

5. Privacyverklaring voor winactie 

 



Gegevens van de winnaar worden oor PPM op basis van het “Gewinnspielvertag (Art. 6 Abs 1 lit b 

DSGVO) ter informeren van de winnaar en het verzenden van de prijs op basis van wettelijke 

voorschriften verwerkt. Daarna worden de gegevens verwijderd. Een verdere verwerking van de 

gegevens vindt niet plaats. Deelnemers hebben het recht op inzicht, aanpassing en verwijdering van 

persoonsgegevens evenals het recht op klagen bij de toezichthouder.  

6. Slotbepaling 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Er is uitsluitend Oostenrijks recht op deze 

winactie van toepassing (gerechtshof Salzburg).   


