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Wedstrijdvoorwaarden Quizduel #EuropeDay van de ECB 

De Europese Centrale Bank (ECB) organiseert met ondersteuning van MAG Interactive AB een wedstrijd 
ter gelegenheid van de Dag van Europa 2021, in de vorm van een quiz. De wedstrijd loopt van 3 mei 
2021, 10.00 uur tot 23 mei 2021 23.59 uur (beide Midden-Europese tijd). 

Iedereen die in de Europese Unie (EU)1 woont en in aanmerking komt voor deelname, kan meedoen en 
zich via de Quizduel-app aanmelden.2 

Om mee te kunnen doen aan de quiz en de wedstrijd: 

1) download de QuizDuel mobiele app en creëer een account, of log in; 

2) speel de hele #EuropeDay-quiz op de startpagina van de app; 

3) stuur een e-mail naar europeday@maginteractive.com met een screenshot van de afrondende 
pagina van de quiz. Op die pagina staan je gebruikersnaam en de resultaten uit elke ronde van 
de quiz. En dus ook dat je alle 18 vragen goed hebt beantwoord. 

De wedstrijd sluit op 23 mei 2021. Daarna worden er uit alle deelnemers die de 18 quizvragen goed 
hebben beantwoord (en als bewijs daarvan een screenshot hebben gestuurd naar 
europeday@maginteractive.com, zie de hierboven beschreven stap 3) tien (10) winnaars getrokken. Na 
dit selectieproces: 

1) ontvangen de winnaars een e-mail van MAG Interactive AB met de mededeling dat ze de 
wedstrijd hebben gewonnen. In die mail wordt gevraagd om: 

o bewijs dat de winnaar in de EU woont; 

o aanvaarding van de voorwaarden van de wedstrijd; 

o het adres waar prijs moet worden afgeleverd. 

2) deelt MAG Interactive AB na ontvangst van de gevraagde informatie de bezorgadressen van de 
geselecteerde winnaars met de ECB, met als enige doel dat de ECB de prijzen kan laten 
bezorgen. 

3) laat de ECB een iPad Pro 11 bezorgen op het adres dat de winnaar eerder via e-mail heeft 
aangegeven.  

 
1  De landen die deel uitmaken van de Europese Unie zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, 
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, 
Spanje, Tsjechië en Zweden. 

2   Overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van MAG Interactive AB geldt de volgende minimumleeftijd 
voor iedereen die de games van het bedrijf wil spelen of van zijn diensten gebruik wil maken. Die 
leeftijd verschilt per land: 16 jaar: Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Nederland, 
Slowakije; 15 jaar: Finland; 14 jaar: Oostenrijk: 13 jaar: de overige landen. 

https://www.maginteractive.com/
mailto:europeday@maginteractive.com
mailto:europeday@maginteractive.com
https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
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Medewerkers van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en van MAG Interactive AB zijn van 
deelname uitgesloten, net als hun naaste familie (echtgenoten, partners, ouders, kinderen, broers en 
zussen); de leveringsvoorwaarden van MAG Interactive AB zijn eveneens van toepassing. 

Iedereen van wie de aanmelding niet aan de voorwaarden voldoet, wordt van deelname uitgesloten.  

 

Gegevensbescherming 

1. Rechtskader voor gegevensbescherming dat van toepassing is op de ECB 

Alle door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het EU-recht 
voor gegevensbescherming.3  

2. Welke persoonsgegevens verwerken we? 

De ECB verwerkt de gegevens die de winnaars hebben ingevuld toen ze hun QuizDuel-account 
aanmaakten, dat wil zeggen hun gebruikersnaam, alsook eventuele verdere benodigde informatie voor 
de bezorging van de prijs (dat wil zeggen voornaam, achternaam, e-mailadres en bezorgadres). 

3. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens? 

De ECB is de officiële verwerkingsverantwoordelijke en binnen de ECB is het directoraat-generaal 
Communicatie verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.  

De wedstrijd wordt georganiseerd door een externe aanbieder, MAG Interactive AB uit Zweden. Dit bedrijf 
verwerkt de gegevens die via de Quizduel-app worden verzameld. 

4. Waarom verwerken we je persoonsgegevens en welke juridische basis hebben we 
daarvoor? 

Alle persoonsgegevens worden met toestemming van de deelnemers verzameld en verwerkt met als doel 
de wedstrijd te organiseren. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om contact te kunnen opnemen met de 
deelnemers, hen van relevante informatie te voorzien, de prijzen uit te reiken en de gebruikersnaam van 
de winnaars te publiceren op de website van de ECB en/of de website(s) van MAG Interactive AB, 
evenals op social media (Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn). 

Door de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, geef je toestemming voor de hierboven 
beschreven verwerking ervan. Deelnemers kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact 
op te nemen met het directoraat-generaal Communicatie van de ECB op: youth@ecb.europa.eu. Zodra 
die toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer verwerkt. De eerdere verwerking blijft 
rechtmatig. 

5. Aan wie worden jouw persoonsgegevens verstrekt? 

Door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met specifieke medewerkers van het 
directoraat-generaal Communicatie van de ECB, die de wedstrijd organiseren. 

De gebruikersnamen van de winnaars worden gepubliceerd op de website van de ECB en/of MAG 
Interactive AB alsook op social media en zijn daarmee openbaar.  

6. Hoe lang worden je gegevens bewaard? 

 
3 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 
295 van 21.11.2018, blz. 39). 

https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
mailto:youth@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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De ECB bewaart de persoonsgegevens gedurende een termijn van drie (3) maanden vanaf de datum 
waarop ze zijn verstrekt. Na het verstrijken van deze termijn worden de gegevens gewist. 

Persoonsgegevens die op de website van de ECB of op social media (Facebook, Instagram, Twitter of 
LinkedIn) zijn gepubliceerd, worden zolang bewaard als in de privacyverklaring van de betreffende 
websites/social media. 

7. Je rechten 

Overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 heb je het recht je persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren en (binnen bepaalde grenzen) te verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking 
van je persoonsgegevens. Om je rechten uit te oefenen kun je contact opnemen met het directoraat-
generaal Communicatie van de ECB op  youth@ecb.europa.eu. 

Bij vragen over persoonsgegevens kun je altijd een e-mail sturen naar de functionaris voor de 
gegevensbescherming (data protection officer) van de ECB: dpo@ecb.europa.eu  

Je hebt te allen tijde recht op verhaal bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming ten 
aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. 

 

Annulering en toepasselijk recht 

De ECB en MAG Interactive AB behouden zich het recht voor de wedstrijd op elk moment geheel of 
gedeeltelijk af te lasten. 

Op de wedstrijd is het Duitse recht van toepassing. Over alle gevallen die niet uitdrukkelijk in deze 
voorwaarden worden behandeld, besluit de ECB. Deze besluiten zijn definitief. Eventuele bezwaren 
moeten binnen twee maanden na sluiting van de wedstrijd zijn ingediend. 

 
Deze vertaling is uitsluitend ter informatie. Alleen de in het Engels opgestelde 
voorwaarden van deze wedstrijd zijn rechtsgeldig. 
 

mailto:youth@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/

