
Gegevensbeleid wedstrijd “kras en maak kans op een duoticket voor de finale van 

De Mol”  

Als je je persoonlijke winnaarscode valideert, verwerkt Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 

40, 2800 Mechelen je persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Rode Kruis-

Vlaanderen doet dit om je op de hoogte te houden over je deelname aan de wedstrijd 

“kras en maak kans op een duoticket voor de finale van De Mol“ op grond van de uitvoe-

ring van de overeenkomst die tussen Rode Kruis-Vlaanderen en jou ontstaat door het 

invoeren van je persoonlijke winnaarscode.  

Rode Kruis-Vlaanderen verstrekt jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende 

diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailing-

diensten en, softwareleveranciers.  

Indien je jouw persoonlijke winnaarscode in het kader van deze wedstrijd valideert, dan 

zal Rode Kruis-Vlaanderen het feit dat je geregistreerd werd als donor in een donorcen-

trum of op een mobiele bloedinzameling tussen 11 maart en 30 april 2019 (enkel het 

bestaan van je registratie, niet je gezondheidsgegevens) nagaan om de winnaar van de 

wedstrijd te kunnen bepalen (enkel indien je geregistreerd werd als donor in een donor-

centrum of op een mobiele bloedcollecte tussen 11 maart en 30 april 2019, maak je 

immers kans op een duoticket voor de finale van De Mol op 5 mei 2019). Indien je niet 

wenst dat Rode Kruis-Vlaanderen het feit dat je geregistreerd werd als donor in een do-

norcentrum of op een mobiele bloedinzameling tussen 11 maart en 30 april 2019 nagaat 

in het kader van deze wedstrijd, kan je helaas jouw persoonlijke winnaarscode niet vali-

deren en aldus geen ticket winnen. Je dient dus akkoord te gaan met het verifiëren door 

Rode Kruis-Vlaanderen van het feit dat je jezelf geregistreerd hebt als donor in een do-

norcentrum of op een mobiele bloedinzameling tussen 11 maart en 30 april 2019. 

Jouw persoonsgegevens die je in het kader van de wedstrijd aan Rode Kruis-Vlaanderen 

bezorgde, worden bewaard tot maximaal 2 maanden na het einde van de wedstrijd. 

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbe-

tering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van je persoonsgegevens. 

Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

 

Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, t.a.v. DPO, Motstraat 

40, 2800 

Mechelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be) of via telefoon (+32 15-44 33 86). 

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpers-

straat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, tel +32 2 274 48 00. 


