Reglement verkiezing TOP 053 - 2021
1. Algemeen
- Dit reglement omvat de modaliteiten die worden toegepast tussen de deelnemers aan
de verkiezing ‘Top 053’ en de organisator van deze verkiezing, zijnde cultuurcentrum De
Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst.
- Deelname aan deze verkiezing impliceert goedkeuring van het reglement.
- Over het verloop van de verkiezing wordt niet gecommuniceerd, noch schriftelijk, noch
telefonisch, noch via e-mail.
- De verkiezing wordt gratis aangeboden, heeft een begin- en einddatum. Door het gratis
aanbieden van de verkiezing is elke aansprakelijkheid (vb. technische onderbrekingen,
vertragingen in het ontvangen/versturen van e-mails…) vanwege De Werf tegenover de
deelnemers uitgesloten.
- Discussies m.b.t. de verkiezing worden beslecht door De Werf. De beslissingen zijn
definitief en bindend. Geen enkele deelnemer heeft recht op herziening of beroep.
2. Deelnamevoorwaarden
- Door deel te nemen, aanvaardt men het reglement en alle beslissingen van de
organisatie. Beslissingen zijn definitief en bindend.
- De verkiezing staat open voor iedereen met een geldig e-mailadres vanaf de leeftijd van
12 jaar.
- Deelnemers participeren via het voor de verkiezing ontworpen formulier van De Werf
gecommuniceerd via de officiële kanalen van De Werf en binnen de vooraf bepaalde
begin- en einddatum.
- Bij deelname verstrekt de deelnemer volgende persoonsgegevens: e-mailadres, naam en
voornaam. Onvolledige registratie leidt tot ongeldige deelname.
- Elke deelnemer stemt individueel, slechts 1 deelname per e-mailadres.
3. Verloop van de verkiezing
- De verkiezing vindt plaats tussen donderdag 21 januari 2021, 9u en vrijdag 5 februari
2021, 17u.
- Het doel van de verkiezing is achterhalen wie volgens de stemmers garant staat voor de
allerbeste Aalsterse popmuziek.
- De verkiezing wordt online gecommuniceerd en georganiseerd via de officiële
communicatiekanalen van De Werf.
4. Privacy
- Gegevens verzameld bij deelname aan de verkiezing behoren enkel toe aan De Werf en
worden gebruikt om de verkiezing te beheren.
- Het cultuurcentrum De Werf (Molenstraat 51, 9300 Aalst, 053 72 38 11,
info@ccdewerf.be), een dienst van de stad Aalst, draagt zorg voor je persoonsgegevens
wanneer je abonnementen of tickets reserveert of vraagt om informatie. De bepalingen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht
werd, worden gevolgd door De Werf bij het verzamelen, gebruiken, bewaren en
eventueel doorgeven ervan. Daardoor heb je onder meer de mogelijkheid om te weten
over welke persoonsgegevens De Werf beschikt met betrekking tot jezelf. Je kan deze
gegevens ook laten verbeteren of wissen. Daartoe kan je ons contacteren op het
mailadres info@ccdewerf.be. Je kan via deze weg eveneens vragen om geen informatie
van De Werf te ontvangen.

