Actievoorwaarden
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door A.S.
Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V -hierna: "ASW") georganiseerde Logistics
Energy Challenge actie (hierna: "deze Actie").
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Deze actie begint op 3 februari en eindigt op 24 februari 2020. U wordt voor 2 maart 2020 gemaild
als u bent geselecteerd.
2. De Actie
Geef je op voor de actie Logistics Energy Challenge.
Het doel is om oplossingen te bedenken waarmee we de bedrijfsprocessen van AS Watson kunnen
verduurzamen ten aanzien van energie en logistiek. Het gaat specifiek om de gebouwen Groen, Rood
en Geel, de processen in die gebouwen en het transport in en tussen die gebouwen en naar de
winkels.
We zijn hiervoor op zoek naar start-ups, ondernemers, studenten, onderzoekers etc. met oplossingen
en ideeën hoe wij kunnen verduurzamen.

3. Voorwaarden
3.1 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.2 ASW is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet
conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op
frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
4. Privacy en recht van gebruik
4.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een database van ASW ingevoerd om
het goede verloop van deze actie te verzekeren en om in contact te treden met de geselecteerden.
4.2 Deelnemers geven aan ASW toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke andere
persoonsgegevens te delen met daartoe bevoegde van het bureau Einstein en de provincie
Gelderland.
Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming.
4.3 De geselecteerde geeft ASW toestemming om zijn of haar naam en presentaties en uitwerkingen
verricht in het kader van deze Actie te gebruiken en zullen hun overige gewenste medewerking bij
eventuele (promotionele) activiteiten van ASW verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd
mag worden. De geselecteerde winnaar van de Actie geeft toestemming aan ASW de presentaties en
uitwerkingen daarvan onbeperkt te gebruiken (ook in publicaties) en heeft daarmee geen recht op een
financiële vergoeding.

