Algemene voorwaarden inzendingen &C talent foundation
Op uw deelname en inzending in het kader van de &C talent foundation zijn de
Gebruikersvoorwaarden en het Privacy en Cookiebeleid van &C Media B.V. van toepassing. In
aanvulling op deze voorwaarden zijn op uw deelname en inzending onderstaande algemene
voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene
Voorwaarden en de Gebruikersvoorwaarden en/of het Privacy en Cookiebeleid, prevaleert het
bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
1.

Deelname aan de &C talent foundation vindt plaats door het uploaden van materiaal en
gegevens op de website van &C talent.

2.

Door jouw bestand te uploaden en digitaal te verzenden aan &C talent ga je automatisch
akkoord met de Gebruikersvoorwaarden, het Privacy en Cookiebeleid en deze Algemene
Voorwaarden.

3.

Een ingestuurd bestand wordt als definitief beschouwd en kan door jou niet meer worden
aangepast. &C talent behoudt zich echter het recht voor om zonder jouw nadere
toestemming een ingezonden bestand aan te passen, in te korten of te bewerken.

4.

Deelnemers dienen 16 jaar of ouder te zijn. Ben je nog geen 16 jaar, vraag dan je ouders om
het aanmeldingsformulier namens jou voor akkoord te ondertekenen.

5.

Ieder ingezonden bestand/ materiaal wordt door de redactie van &C talent
beoordeeld/gecureerd. Uitsluitend Chantal en haar team beslissen of de inzending op &C
talent wordt gepubliceerd. Over deze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

6.

Voor het gebruik door &C talent van het door jou ingezonden bestand verwijzen wij naar de
Gebruikersvoorwaarden van &C Media B.V.

7.

Door het invullen van het aanmeldformulier geef je akkoord voor het verzamelen van jouw
persoonsgegevens door &C. In ons Privacy en Cookiebeleid kun je nalezen hoe wij met deze
gegevens omgaan.

8.

&C talent is gerechtigd om deelnemers/inzendingen zonder opgave van redenen definitief of
tijdelijk te weigeren.

9.

Deelname aan/inzendingen naar &C talent is kosteloos en geschiedt voor rekening en risico
voor de deelnemer/inzender. &C talent is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt
door deelname aan/inzendingen naar &C talent, noch voor eventuele (technische)storingen,
gebreken of vertragingen en/of het zoekraken en/of het in het ongerede raken van het
ingezonden bestand/materiaal. Op &C talent rust geen enkele verplichting om een
ingezonden bestand aan de deelnemer te retourneren.

