
Voorwaarden voor deelname aan de enquête over biologische zaadbehandeling, de 

zogenaamde biologicals, door Betaseed GmbH 

1 Onderwerp van de Deelnemingsvoorwaarden 

1.1 Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van de enquête 

over biologicals, biologische zaadbehandeling, (hierna "Biologicals" genoemd) en de 

toekenning van prijzen. 

2 Subsidiabiliteit 

2.1 Alle natuurlijke personen die meerderjarig en handelingsbekwaam zijn en de link naar de 

enquête via e-mail of sociale mediakanalen hebben ontvangen (hierna "in aanmerking 

komende personen" genoemd), hebben het recht aan de enquête deel te nemen. 

2.2 Medewerkers van Betaseed GmbH en aan Betaseed GmbH gelieerde ondernemingen 

("hierna Betaseed") en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. 

3 Deelname 

3.1 Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan het onderzoek en er kan slechts 

één (1) prijs per deelnemer worden gewonnen. 

3.2 Betaseed behoudt zich het recht voor om personen bij overtreding van deze 

deelnamevoorwaarden - ook met terugwerkende kracht - uit te sluiten van deelname aan het 

onderzoek en de prijzen niet aan hen toe te kennen of van hen terug te vorderen. 

4. prijzen 

4.1 Betaseed biedt de volgende prijzen aan: 

Prijzen: De eerste 30 deelnemers ontvangen een Betaseed zakmes (waarde: 10 euro/stuk). 

4.2 Het recht van een winnaar op zijn prijs is niet overdraagbaar op een andere natuurlijke 

persoon of rechtspersoon. Uitbetaling van de waarde van een prijs aan een deelnemer, een 

andere persoon of een bedrijf is uitgesloten. 

4.3 De prijzen worden uitsluitend toegekend op basis van het beginsel "wie het eerst komt, 

het eerst maalt". Doorslaggevend voor de toekenning van prijzen is het tijdstip waarop een 

deelnemer de enquête heeft voltooid. 

4.4 Betaseed behoudt zich het recht voor om in geval van een winactie de leeftijd van de 

deelnemers in redelijkheid te controleren. 

5 Kennisgeving en uitreiking van prijzen 

5.1 Zodra de winnaars van de prijzen zijn bepaald, zullen zij per e-mail op de hoogte worden 

gebracht. De levering/uitvoering van de prijzen zal individueel met de respectievelijke 

winnaar worden gecoördineerd, maar zal over het algemeen per post plaatsvinden. 

5.2 Met de overhandiging / levering van de prijs aan de betreffende winnaar is Betaseed 

ontslagen van de verplichting tot nakoming. 

6 Aansprakelijkheid 

6.1 Voor zover uit onderstaande regelingen niets anders voortvloeit, is Betaseed 

aansprakelijk voor schade die ontstaat in verband met de uitvoering van de prijsvraag en/of 

door het winnen van de prijsvraag, volgens de wettelijke voorschriften. 

 



6.2 Betaseed is aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in het kader van de 

schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid 

is Betaseed slechts aansprakelijk, met inachtneming van een mildere 

aansprakelijkheidsnorm overeenkomstig de wettelijke bepalingen, voor schade als gevolg 

van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, en voor schade als gevolg van de niet 

onbelangrijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting, d.w.z. een verplichting 

waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de 

nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. De 

aansprakelijkheid van Betaseed voor schade die voortvloeit uit een niet onaanzienlijke 

schending van een wezenlijke contractuele verplichting, is evenwel beperkt tot de vergoeding 

van de voorzienbare, typisch optredende schade. 

6.3 Betaseed is bevrijd van alle verplichtingen bij aflevering/overhandiging van de prijzen. In 

het bijzonder is Betaseed niet aansprakelijk voor gebreken van de prijzen. Eventuele 

aanspraken van de deelnemer in verband met de prijzen dienen uitsluitend te worden gericht 

aan Betaseed. 

7. gegevensbescherming 

Voor vragen over gegevensbescherming wordt verwezen naar de bijgevoegde informatie 

over gegevensbescherming bij de uitvoering van de enquête. 

8. diversen 

8.1 De gerechtelijke procedure is uitgesloten. 

8.2 Op deze voorwaarden voor deelname en de gehele rechtsverhouding tussen de 

deelnemers en Betaseed is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van 

toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake conflictenrecht. 

8.3 Indien afzonderlijke bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, 

blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onverminderd van kracht. 

Informatie over gegevensbescherming bij de enquête over biologische stoffen: 

Wij, Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, in 60325 Frankfurt am Main (hierna ook 

"Betaseed", "wij" of "ons" genoemd) informeren u in dit privacybeleid over hoe wij uw 

persoonlijke gegevens verwerken in het kader van ons onderzoek naar uw ervaringen met 

Biologicals en de wedstrijd. 

1) Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

In het kader van de enquête verwerken wij de persoonsgegevens die u verstrekt door de 

desbetreffende vragen te beantwoorden. 

Voor de daaropvolgende wedstrijd verwerken wij de e-mailadressen van de deelnemers om 

de winnaars te bepalen en de prijzen te verloten. Als u als winnaar wordt aangewezen, 

verwerken wij ook de naam en het postadres om de prijs te kunnen trekken. 

2 Met welk doel verwerken wij de gegevens? 

Wij verwerken de persoonsgegevens in het kader van de Biologicals-enquête om ons 

aanbod voor suikerbietenzaaddressings te verbeteren en om de winnaars van de wedstrijd te 

bepalen en de prijzen aan te bieden. 

3 Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens? 

De rechtsgrondslag voor verwerking in het kader van de enquête is art. 6 (1) zin 1 lit. f DS-

GVO. Onze legitieme belangen zijn gelegen in de verbetering van ons aanbod. 



De rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van het vergelijkend onderzoek is 

artikel 6 (1) p. 1 lit. b DS-GVO. 

Wie is de ontvanger van uw gegevens? Geven wij uw gegevens door aan derden? 

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn de afdelingen van Betaseed die 

verantwoordelijk zijn voor de enquête en de prijsvraag (met name marketing), alsmede 

dienstverleners waarop wij een beroep doen bij de uitvoering van de enquête en de 

prijsvraag. 

5) Hoe lang bewaren wij de gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd? 

Als u deelneemt aan de enquête en de loterij, bewaren wij uw gegevens zolang dit nodig is 

voor de bovengenoemde verwerking of tot u ons meedeelt dat u wilt dat wij uw gegevens 

wissen. In dat geval zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen, tenzij Betaseed uw 

gegevens om een andere reden langer mag bewaren (bijv. vanwege een ander zakelijk 

contact). 

Recht van bezwaar 

Individueel recht van bezwaar 

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) p. 1 lit. f DS-GVO om redenen die voortvloeien uit 

uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Deze 

persoonsgegevens zullen dan niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt, tenzij 

dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen worden aangetoond die zwaarder 

wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen 

te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de verstrekte 

contactgegevens. 

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor 

gegevensbescherming, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats, uw 

werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebt, indien u van mening bent dat de 

verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is. 

7. uw contactpersoon voor vragen 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is: 

Betaseed GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 36 

60325 Frankfurt 

Telefoon: +49 (0)69 244333150 

 

E-mail: infodesk@betaseed.com 

 

 

 


