WETTELIJKE VERMELDINGEN

De site www.chefminichef.be wordt opgesteld door de onderneming LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS (LNPF).
De informatie weergegeven op deze website is onderhevig aan de Belgische wetgeving en wordt ‘als dusdanig’ aangeboden,
zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Deze informatie kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten
bevatten.
Met uitzondering van het Spaaractie-reglement, zijn de elementen die de website www.chefminichef.be bevatten, niet
bindend en onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ze zijn aan geen enkele uitdrukkelijke of
stilzwijgende waarborg onderworpen en kunnen daarom op geen enkele wijze het voorwerp uitmaken van een klacht, van
welke aard ook, en maken op geen enkele wijze de de uitgever van de website aansprakelijk.
Door deze site te gebruiken, geeft de bezoeker aan dat hij zich in kennis heeft kunnen stellen van de wettelijke vermeldingen.
Alle inhoud, pagina’s, scripts, iconen en geluiden van deze site zijn het exclusieve eigendom van LNPF, haar
dochterondernemingen en/of haar oprichtende ondernemingen. Elke productie, reproductie of voorstelling van deze site, in
zijn geheel of gedeeltelijk (teksten, geluiden of beelden), op ongeacht welke drager, is verboden. Het niet-respecteren van dit
verbod wordt beschouwd als vervalsing waarvoor de vervalser burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
Het is strikt verboden om de merken, de logo’s ‘NESTLE’, ‘La Laitière’, of “Chef & Mini chef”- alleen of in combinatie, of de
naam van de website www.chefminichef.be te gebruiken, alsook de andere elementen van de visuele identiteit die het
eigendom is van LNPF, haar dochterondernemingen en/of oprichtende ondernemingen, ongeacht om welke reden en met
name voor publicitaire doeleinden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van LNPF.
LNPF is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van onverschillig welke andere site
waartoe u toegang kunt verkrijgen via de site www.chefminichef.be.
De gebruiker van deze site begrijpt en erkent uitdrukkelijk dat LNPF in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor
ongeacht welke rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële, immateriële of speciale schade, met name resulterend uit
het raadplegen en/of het gebruik van deze website of andere websites die ermee gelinkt zijn, net zoals het gebruik van
tekstuele, audio- of visuele informatie die erop kan worden gevonden, of voor elk financieel of commercieel nadeel, verlies
van programma’s of gegevens in zijn IT- of ander systeem.
LNPF kan uw persoonlijke gegevens verzamelen, met name via de inschrijving in de rubriek ‘Inschrijven en deelnemen’.
LNPF is de uitsluitende begunstigde van deze persoonlijke gegevens en kan beslissen om het beheer ervan aan een
gespecialiseerde dienstverlener toe te vertrouwen.
Conform de Wet van 8/12/1992 inzake de bescherming van het privéleven, hebt u recht op toegang tot, wijziging van, schrapping
van en verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of van het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden.
U kunt uw rechten uitoefenen door schriftelijk contact op te nemen
van 07/03/2016 tot 31/05/2016 met:
Good Morning,
Spaaractie “Chef & Mini Chef” van La Laitière
Vrijwilligerslaan, 19
1160 Brussel
Na het einde van de wedstrijd (vanaf 1 juni 2016) kunt u uw schrijven richten aan:
LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS (LNPF)
Spaaractie “Chef & Mini Chef” van La Laitière
Veeartsenstraat, 42F
1070 - Brussel
LNPF heeft er alles aan gedaan om zich ervan te vergewissen dat de informatie die beschikbaar is via haar website correct is.
Wij garanderen echter op geen enkele manier dat deze informatie exact, volledig en up-to-date is.
LNPF - Alle rechten voorbehouden.

