Deelnemingsvoorwaarden van Hackathon

Bedankt voor uw interesse in de Hackathon georganiseerd door Junction NV ("Junction", "wij", "ons" of
"onze"). Door u in te schrijven voor de Hackathon, door deel te nemen of te proberen deelnemen aan de
Hackathon en/of door de Hackathon-website ("Website") te raadplegen, gaat u ("u" of "Deelnemer")
akkoord met deze voorwaarden en bepalingen.

Laatst bijgewerkt: 05.02.2019
Gebruik van persoonsgegevens en afbeeldingen

Bij het gebruik van de term "persoonsgegevens" wordt informatie die op u betrekking heeft gebruikt om u
te identificeren, hetzij rechtstreeks, hetzij in combinatie met andere informatie die wordt bewaard of
extern wordt verkregen. Uw persoonsgegevens omvatten mogelijk bijvoorbeeld uw naam, uw
contactgegevens en alle andere informatie die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze
mailinglijst, wanneer u deelneemt aan de Hackathon of anderszins met ons communiceert.
Wij gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteiten van de dienst te gebruiken, te
onderhouden en te leveren, de Hackathon te organiseren en te beheren en rechtstreeks met u te
communiceren, bijvoorbeeld om u e-mailberichten te sturen. We kunnen u ook Hackathon-gerelateerde
e-mails of berichten sturen (bv. accountverificatie, wijziging of actualisering van functies van de dienst,
technische en beveiligingsmeldingen, indien van toepassing).

Houd er rekening mee dat we uw

persoonsgegevens kunnen controleren en registreren, maar hiertoe niet verplicht zijn, om uw veiligheid of
de veiligheid van andere gebruikers te beschermen, om u te helpen bij regelgevende of
wetshandhavingsinspanningen, of om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen. De
verwerking van uw persoonsgegevens wordt geregeld door ons privacybeleid.
Door deel te nemen aan de Hackathon verleent u Junction het volledige recht om de beelden die het
resultaat zijn van de fotografie/videofilm, en eventuele reproducties of aanpassingen van de beelden te
gebruiken voor fondsenwerving, publiciteit of andere doeleinden om de doelstellingen van Junction te
helpen bereiken. Dit omvat eventueel (maar is niet beperkt tot) het recht om ze te gebruiken in hun
gedrukte en online publiciteit, sociale media, persberichten en financieringsaanvragen. Ze worden veilig
opgeslagen en worden niet langer bewaard dan nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. Als u niet

gefotografeerd wenst te worden, kunt u Junction hiervan op de hoogte brengen. U kunt direct contact met
ons opnemen via info@junction.be
Door u in te schrijven voor of een inzending in te dienen bij de Hackathon, gaat u uitdrukkelijk akkoord met
het privacybeleid.
Als u vragen heeft over het bekijken, wijzigen of verwijderen van uw gegevens, kunt u rechtstreeks contact
met ons opnemen via info@junction.be.
Garanties

Door u te registreren voor of een inschrijving in te dienen bij de Hackathon, vertegenwoordigt en
garandeert u (Deelnemer) het volgende:
(a) Deelnemer zal geen inhoud indienen die auteursrechtelijk beschermd is, beschermd is door een
handelsgeheim of anderszins onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten van derden of andere
eigendomsrechten, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, tenzij Deelnemer de eigenaar is van
dergelijke rechten of toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om de inhoud te plaatsen en deel te
nemen aan de Hackathon;
(b) Deelnemer zal geen onwaarheden of onjuiste voorstellingen publiceren die de Hackathon, Junction,
sponsors of enige andere derde partij zouden kunnen schaden;
(c) Deelnemer zal geen inhoud indienen die onwettig, obsceen, beledigend, lasterlijk, bedreigend,
pornografisch, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend is, of die gedrag aanmoedigt dat
als een strafbaar feit zou worden beschouwd, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, in
strijd zou zijn met de wet, of op een andere manier ongeschikt of vernietigend zou zijn voor de Hackathon
of voor het merkimago of de goodwill van Junction of sponsors;
(d) Deelnemer zal geen reclame of verzoeken van het bedrijfsleven plaatsen;
(e) Junction is niet verplicht om enige vergoeding te betalen aan, of enige deelname toe te staan voor een
derde partij in verband met het gebruik, de reproductie, wijziging, publicatie, weergave of andere
exploitatie van een van de ingediende inhoud;
(f) de door Deelnemer ingediende inhoud bevat geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere
uitschakelende middelen of kwaadaardige code; en
(g) Deelnemer zal geen ongeoorloofde toegang tot het netwerk of andere digitale communicatie- of
gegevensopslagsystemen die in de Hackathon worden gebruikt, proberen, creëren of gebruiken.

Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van
Junction, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, verkopers,
contractanten, contentpartners en sponsors (gezamenlijk "Schadeloosgestelde partijen") beperkt tot de
vergoeding van directe schade tot een maximum van 500 EUR.
In geen geval zullen de Schadeloosgestelde partijen aansprakelijk zijn voor:
(i)

indirecte schade, gevolgschade of incidentele claims die voortvloeien uit de deelname (of
poging tot deelname) van een persoon aan de Hackathon en/of deze Website, met inbegrip
van maar niet beperkt tot financiële of commerciële schade, winstderving, verhoging van
algemene kosten, gemiste besparingsmogelijkheden, verminderde goodwill, kapitaalverlies,
verlies van gegevens, gemiste kansen, verlies van informatie, verlies van voordelen, of het
compromitteren of verlies van bestanden ten gevolge van de Hackathon;

(ii)

schade als gevolg van een fout of nalatigheid van Deelnemer;

(iii)

schade of verlies als gevolg van technische problemen of technische storingen of andere
gebeurtenissen die de werking van de Website of de Hackathon kunnen beïnvloeden, inclusief
maar niet beperkt tot: hardware- of softwarefouten; defecte computer, telefoon, kabel,
satelliet, netwerk, elektronische, draadloze of internetverbinding of andere online
communicatieproblemen;

het

niet

verzenden

of

ontvangen

van

e-mails
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websitetransmissies; ontoegankelijkheid van diensten van derden die worden gebruikt in
verband met de Website of de Hackathon (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, websites
van derden of internetserviceproviders); opstoppingen op het internet of de Website; en/of
ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van een e-mailaccount, app of ander item dat
gebruikt wordt of men wenst te gebruiken in verband met de Hackathon of deze Website);
(iv)

vergoeding van alle directe en indirecte schade ten gevolge van de Hackathon;

(v)

vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt
door software of hardware geleverd of gecreëerd door derden;

(vi)

alle claims van derden die tegen Deelnemer worden ingesteld.

Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, gaat Deelnemer ermee akkoord om
Schadeloosgestelde partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, rechtszaken,
vorderingen, verliezen, uitgaven, schade, boetes en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria

die het gevolg zijn van een daadwerkelijke of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden door
u, het gebruik van de Website door u en/of uw deelname aan de Hackathon.
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en worden uitsluitend geïnterpreteerd in
overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met
deze Overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen (Afdeling
Antwerpen).

