Actievoorwaarden Dag van de Systeembeheerder

Actievoorwaarden DataByte: Dag van de Systeembeheerder

1. De Dag van de Systeembeheerder en bijbehorende prijzen (hierna: actie) wordt aangeboden
door DataByte B.V. (hierna: DB) gevestigd aan Drukkerij 3, 4651SL te Steenbergen.
2. De actie is geldig van 01-06-2016 t/m 29-7-2016. DB behoudt zich het recht om de actie te
verlengen zonder deze actievoorwaarden aan te passen.
3. Iedereen in Nederland kan aan de actie deelnemen door de gevraagde gegevens achter te laten
op www.dagvandesysteembeheerder.nl. De medewerker die de Systeembeheerder nomineert,
dient een collega te zijn van de Systeembeheerder. Beide dienen werkzaam te zijn bij een bedrijf
gevestigd in Nederland.
4. Per bedrijf mogen er maximaal 2 deelnemers worden aangemeld. Indien er meerdere
medewerkers van een bedrijf worden aangemeld, behoudt DB het recht deze deelnemers uit te
sluiten van de actie.
5. De Systeembeheerder dient werkzaam te zijn bij een Nederlands bedrijf dat zich niet
specialiseert in ICT.
6. De actie geldt als volgt: Een medewerker van een in Nederlands gevestigd bedrijf meldt een
collega aan in de functie van Systeembeheerder, of vergelijkbare functie, op
www.dagvandesysteembeheerder.nl.
7. De aanmelder en de Systeembeheerder krijgen e-mails met daarin de mogelijkheid om op de
Systeembeheerder te stemmen. De e-mails mogen worden doorgestuurd naar andere collega’s
die ook mogen stemmen. Door te stemmen gaan collega’s akkoord met deze actievoorwaarden.
8. Door te stemmen maakt de aanmelder en de Systeembeheerder kans op de prijzen, zoals
genoemd op de website: www.dagvandesysteembeheerder.nl.
9. DB bepaalt wanneer de aangegeven actie mag worden verstrekt.
10. DB behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
11. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden
uitgesloten.
12. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. DB is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DB.
15. In een geval van een opmerking, vraag of een klacht, kan de deelnemer contact opnemen met de
afdeling Marketing & Communicatie van DB op het telefoonnummer 0167 544 510 of per e-mail
marketing@databyte.nl.
16. Door het aanmelden van een Systeembeheerder of door te stemmen op een Systeembeheerder,
dan wel op enige manier de gevraagde gegevens in te vullen en te versturen op de website
www.dagvandesysteembeheerder.nl, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
17. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.dagvandesysteembeheerder.nl/actievoorwaarden.
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