Wedstrijd “Awards | Duurzame deeleconomieplatformen | Mobiliteit” Project
uitreiking awards najaar 2019
Praktische informatie en deelnemingsvoorwaarden
1. Waarover gaat het?
Het concept van deze award is even simpel als ambitieus: het is een beloning voor de
deeleconomieplatformen op het gebied van mobiliteit en vervoer die de beste aanpak hebben in termen
van duurzame ontwikkeling. Het volstaat dus niet dat platformen alleen maar verkondigen dat zij een
positieve milieu-impact hebben, of dat zij maatregelen nemen tegen onzeker werk. Het is de hele
aanpak die zowel naar economische als naar ecologische en maatschappelijke criteria integraal en
kritisch geanalyseerd worden. De beloning bestaat concreet uit de toekenning van een of meer ‘awards’
voor duurzaamheid, met als doel voorbeelden die navolging verdienen in de verf te zetten, zodat
andere platformen er inspiratie kunnen uit putten. De uitreiking van de awards is een gelegenheid om
het grote publiek bewust te maken van de mogelijkheden van deze platformen en om ondernemers en
experts de kans te bieden hun ervaringen uit te wisselen en elkaar op die manier te stimuleren. Bij de
uitreiking van de prijzen wordt verwezen naar de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van
de VN. Het belang van de uitreikingsceremonie kan niet genoeg benadrukt worden, waarbij een actieve
deelname van de media een key succes factor zou vormen.
De wedstrijd
De deeleconomieplatformen die actief zijn in de sector mobiliteit of vervoer van personen en/of
goederen worden hartelijk uitgenodigd om aan deze wedstrijd deel te nemen. Een jury – bestaande uit
leden van de FOD Economie maar ook uit vertegenwoordigers van onder meer de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling, de FOD Mobiliteit, milieu-ngo’s, vakverenigingen, beroepsfederaties en experts
– selecteert op onpartijdige wijze de beste platformen. De winnaars ontvangen de prijs van het “beste
deeleconomieplatform in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties”.
2. Hoe deelnemen?
U kunt aan deze wedstrijd deelnemen door op de vragen van het bijgevoegde formulier te antwoorden
en ons het formulier toe te sturen (knop “versturen” in het formulier). Men moet absoluut 2
voorwaarden naleven:
• U geeft de toestemming om de naam van uw deeleconomieplatform en diens kenmerken te gebruiken
voor publiciteitsdoeleinden, onder voorbehoud van vertrouwelijk geachte informatie (zie vragenlijst).

• Uw deeleconomieplatform moet actief zijn (noch in faillissement noch in opbouw) op de dag waarop
het formulier verstuurd wordt.
3. Wie kan deelnemen?
Elk deeleconomieplatform dat actief is in de sector mobiliteit en/of vervoer. Het platform mag geen
pornografische, immorele, discriminerende of extremistische elementen bevatten. De FOD Economie
behoudt zich het recht voor om elk deeleconomieplatform te dat niet aan deze eisen voldoet te
diskwalificeren.
4. Wanneer vindt de wedstrijd plaats?
Het deelnemingsformulier kan ingediend worden per mail tot en met vrijdag 5 april.
De beoordeling van de winnaars vindt plaats in de zomer van 2019, om dan de awards te kunnen
uitreiken in het najaar van 2019 (evenement georganiseerd door de Federale Raad voor Duurzame
ontwikkeling, de FOD Mobiliteit en de FOD Economie). Datum en plaats van het evenement wordt later
meegedeeld. De naam van de winnaars wordt via de pers en de verschillende sociale media
bekendgemaakt.
5. Hoe worden de winnaars op de hoogte gebracht?
De winnaars worden gecontacteerd via het e-mailadres dat in de vragenlijst werd opgegeven.
De namen van de winnaars worden bovendien vermeld in de verschillende sociale media van de
organisatoren naar aanleiding van de uitreikingsceremonie van de awards die gepland is voor het najaar
van 2019 (Facebook, Twitter, LinkedIn en/of Instagram).
6. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?
Met al uw vragen over de wedstrijd kunt u terecht bij de FOD Economie via info.eco@economie.fgov.be.
7. Aanvaarding en betwisting
Als deelnemer aan de wedstrijd aanvaardt u onvoorwaardelijk het reglement. Er wordt op geen enkele
mondelinge of telefonische vraag over de interpretatie of de toepassing van het reglement geantwoord.
Alle situaties waarin niet uitdrukkelijk voorzien is door het reglement, wordt soeverein door de
organisator geregeld.
Voor alle inbreuken op een of meer artikelen, in geval van misbruik, bedrog of fraude, behoudt de FOD
Economie zich uitdrukkelijk het recht voor om de deelnemer onmiddellijk van de wedstrijd uit te sluiten.
De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de toekenning van de prijs te weigeren.

In geval van betwisting of klacht, om welke reden ook, moeten de aanvragen binnen een termijn van
vijftien (15) dagen na afsluiting van de wedstrijd aan de organisator bezorgd worden.
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebrekkige opgave van persoonlijke
gegevens, die een onjuist of onbekend e-mailadres tot gevolg hebben.
8. Bescherming van de persoonsgegevens
De hierna volgende informatie betreft de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemer. Er
worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt om de deelnemer van zijn overwinning op de hoogte
te brengen.
De verzamelde persoonsgegevens worden opgenomen in een register dat door de inrichtende macht
louter gebruikt wordt in het kader van de wedstrijd en dat wordt bewaard zolang als nodig voor de
uitreiking van de prijs.
Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening
gegevensbescherming - AVG) heeft de deelnemer rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die
de inrichtende macht gebruikt: recht op inzage, verbetering, verzet en wissing.
Als de deelnemer een van deze rechten wenst uit te oefenen, wordt zijn vraag binnen de 30
kalenderdagen behandeld. Als deze behandeling complex is of de dienst van de inrichtende macht een
groot aantal aanvragen te verwerken krijgt, wordt deze termijn met 60 dagen verlengd.
Contact: DPO@economie.fgov.be

