
 

 

Deelnamevoorwaarden en privacybeleid voor de Melitta Winactie 

 

Hieronder vindt u de deelnamevoorwaarden en het privacybeleid voor de Melitta Winactie. 

De actie wordt georganiseerd door: 

Melitta Nederland BV 

Edisonweg 25 

4207 HE Gorinchem 

Nederland 

E-mail: info@melitta.nl 

- hierna genoemd “Melitta” - .   

§1 Deelnemers 

Aan de actie kunnen alleen deelnemers van 18 jaar en ouder deelnemen die in Nederland wonen. 

Werknemers van de Melitta Groep en met haar verbonden ondernemingen en hun familieleden  zijn 

van deelname uitgesloten. 

§2 Deelname 

De prijsvraag begint op 07-03-2022 en eindigt op 30-06-2022 om 23:59 uur. 

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk bij aankoop van minimaal een pakje Melitta® koffiefilters 

gekocht in Nederland bij de deelnemende winkels of webshop.  

Om deel te nemen aan de winactie moet de deelnemer zich inschrijven, zijn kasticket uploaden en 

een antwoord geven op de prijs- en schiftingsvraag via de website https://promo.deskservices.nl/nl-

nl/22-0069. 

Inschrijving dient te gebeuren binnen de 2 weken na aankoop. De aankoopdatum op het kassaticket 

is bepalend of u recht heeft op deelname. 

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangegeven contactgegevens.   

De organisator is niet verplicht om verdere inlichtingen in te winnen. De organisator behoudt zich het 

recht voor om het recht van deelname en de identiteit van de winnaars te controleren. 

De organisator behoudt zich het recht voor om de prijsvraag te onderbreken of voortijdig te 

beëindigen wegens gegronde redenen en de opzet of de voorwaarden van de prijsvraag te wijzigen, 

met name als het geplande verloop van de prijsvraag wordt verstoord of belemmerd, zoals 

bijvoorbeeld bij technische problemen van welke aard dan ook of aanvallen van hackers op de 

website voor deelname. 

 



 

 

§3 Prijs, kennisgeving en overdragen prijs 

Voor de prijsvraag verloot Melitta Nederland 17 Melitta® AromaFresh 1021-02 koffiezetapparaten.  

Iedere week wordt er een winnaar getrokken. De winnaar van de winactie wordt door middel van 

een e-mail op de hoogte gebracht.  

De winnaars worden bepaald op basis van hun antwoord op de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag. 

Per deelnemer is slechts één prijs mogelijk. 

De prijs kan niet contant worden uitbetaald. 

Overdracht van de prijs aan een derde is eveneens uitgesloten. 

§4 Aansprakelijkheid 

De deelnemer verplicht zich Melitta te vrijwaren voor alle aanspraken van derden op grond van letsel 

aan derden, voor zover de deelnemer hiervoor verantwoordelijk is. 

§5 Uitsluiting deelnemers 

Melitta behoudt zich het recht voor om deelnemers die onjuiste informatie hebben verstrekt, zich 

niet aan de deelnamevoorwaarden hebben gehouden of manipulaties hebben verricht of hebben 

laten verrichten, uit te sluiten van deelname. Deelname via clubs en verenigingen voor prijsvragen of 

geautomatiseerde diensten is niet toegestaan. 

§6 Geschillenbeslechting 

De Europese Commissie heeft een site ter beschikking gesteld om onlinegeschillen te beslechten. U 

vindt de site op 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. Wij zijn 

niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting door een 

geschillenorgaan. 

§7 Gegevensbescherming 

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG is de organisator van deze winactie. 

De persoonsgegevens (gegevens van de deelnemer) die bij de prijsvraag worden verzameld, worden 

verwerkt voor de doeleinden die in verband met deze prijsvraag noodzakelijk zijn: 

• houden van de prijsvraag, 

• informeren van de winnaar(s), 

• overhandigen van de prijs 

• openbare bekendmaking van de winnaar(s). 

 



 

 

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden of 

om aan de verplichting te voldoen is de tussen de organisator en de deelnemer overeenkomstig artikel 6 

lid 1 b AVG gesloten overeenkomst.  

Zonder verwerking van de gegevens van de deelnemers is het waarborgen van de hierboven vermelde 

doeleinden en daarmee deelname aan de prijsvraag niet mogelijk. De gegevens van deelnemers worden 

in beginsel niet doorgegeven aan derden, tenzij de organisator voor de hierboven vermelde doeleinden 

dienstverleners inschakelt.  

Na afloop van de prijsvraag worden de gegevens van de deelnemers gewist, tenzij een wettelijke 

bewaartermijn (bv. bewaartermijnen i.v.m. belasting- en handelsrecht bij winnaars) een langere opslag 

vereist. In dat geval worden de gegevens van de deelnemers pas gewist na afloop van de bewaartermijn. 

Of tenzij deelnemers zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden de noodzakelijke 

persoonsgegevens (naam en e-mail) hiervoor bewaard, totdat de deelnemer zich hiervoor uitschrijft. 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Melitta Data Protection Office, Ringstr. 

99, 32427 Minden, Germany, e-mail: data-protection@melitta.com  

Voor zover aan de in de desbetreffende regelingen beschreven eisen wordt voldaan, heeft iedere 

deelnemer (betrokkene) de volgende rechten volgens art. 13 e.v. AVG:  

• Recht van gratis inzage in opgeslagen persoonsgegevens van de eigen persoon en op rectificatie, 

blokkering of wissing van deze gegevens;  

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor zover de verwerkingsverantwoordelijke de 

persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt of om een overeenkomst uit te voeren, kan de 

betrokkene zijn eigen gegevens in een gangbare en machineleesbare vorm laten overhandigen; Indien de 

betrokkene verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere 

verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.   

• Recht op intrekken van toestemming. Indien de verwerkingsverantwoordelijke de 

persoonsgegevens van de betrokkene op basis van een toestemming verwerkt, kan deze toestemming te 

allen tijde schriftelijk voor de toekomst worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming laat de 

rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.  

• Recht op bezwaar tegen de verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking 

van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert 

die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden 

met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  

• Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Indien een betrokkene van 

mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke in strijd is 

met de toepasselijke wetgeving, kan hij een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

 

§8 Rechtsmiddelen 

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. 


