Reglement Belfius Smart Awards 2016 Publieksprijs
Artikel 1 – Omschrijving

-

De Belfius Smart Awards Publieksprijs is een organisatie van Belfius Bank & Verzekeringen
waarbij het publiek online zijn stem kan uitbrengen op één of meerdere projecten van de 50
genomineerde cases voor de Belfius Smart Awards 2016. Deze online voting speelt zich af op de
website www.belfius.be/smartbelgium. De winnaar van de Publieksprijs wordt bekendgemaakt
tijdens het Belfius Smart Belgium-event op dindag 16 mei 2017.

Artikel 2 – Procedure

-

Het publiek kan op één of meerdere projecten stemmen die behoren tot de 50 genomineerden
van de Belfius Smart Awards 2016. Twee keer op hetzelfde project stemmen kan niet.

-

Deelname aan de Belfius Smart Belgium Publieksprijs vereist een eenmalige registratie van een
geldig e-mailadres.

-

Bij de eerste stem zal er een bevestigings-e-mail naar het opgegeven e-mailadres worden
verstuurd. De stem is alleen geldig als de stemmer op de bevestigingslink heeft geklikt, welke in
de bevestigings-e-mail staat.

-

Een stemmer die na zijn eerste geldige stem nog stemmen wil uitbrengen, moet bovenstaande
procedure niet meer doorlopen, aangezien het votingsysteem zijn e-mailadres als geregistreerd
en geldig zal hebben opgeslagen.

-

Genomineerde projecten die een poging doen om de stemming te manipuleren middels
automatische stembots en dergelijke komen niet meer in aanmerking voor de Publieksprijs. Bij
verdachte en/of frauduleuze stemming behoudt de organisator zich het recht voor om in te
grijpen. In dergelijk geval kan de organisator de stemmen of de inzending verwijderen zonder
voorafgaande verwittiging of verantwoording.
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-

Het project dat op het einde van de stemming het meeste stemmen gekregen heeft, wint de
Belfius Smart Awards Publieksprijs. In het geval van een ex aequo winnen alle projecten met de
hoogste score een Publieksprijs.

Artikel 3 – Timing

-

Stemmen voor de Belfius Smart Awards Publieksprijs kan vanaf donderdag 20 april 2017 tot en
met 14 zondag mei 2017 (om middernacht wordt de stemming afgesloten).

Artikel 4 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

-

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht of worden geregistreerd op de website
kunnen verwerkt worden in de bestanden van Belfius Bank. Conform de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker recht op inzage en
verbetering van de verwerkte gegevens. Hiertoe stuurt u een schrijven naar Belfius Bank, beheer
cliënteel, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, met een kopie van de voorzijde van de
identiteitskaart.

Artikel 5 - Accepteren van de regels

-

Deelname aan de Belfius Smart Awards 2016 Publieksprijs brengt een volledige acceptatie van
de regels zoals beschreven in het reglement met zich mee.
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