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1. Organiserende onderneming
ANTALIS S.A. – nr. 410 336 069 HR Nanterre – 8 rue de Seine 92100 Boulogne-Billancourt,
Frankrijk (hierna de "ORGANISERENDE ONDERNEMING" genoemd), organiseert op basis van
de onderstaande spelregels een TREKKING genaamd de "COCOON AIR-INK ACTIE".
2. Deelnemers
De COCOON AIR-INK ACTIE is uitsluitend bedoeld voor zakelijke klanten, waaronder wordt
verstaan elke meerderjarige die in het kader van en ten behoeve van zijn/haar
beroepsactiviteiten papierwaren van de ANTALIS-groep koopt of mogelijk wil kopen (hierna
afzonderlijk en gezamenlijk de "DEELNEMER" genoemd).
3. Uitgangspunt van de Cocoon Air-Ink actie
De COCOON AIR-INK ACTIE draait om het correct beantwoorden van de volgende vraag: "Wat
is de tagline van Cocoon? ". Er worden drie keuzes voorgesteld en de Deelnemer hoeft slechts
een van de drie keuzes aan te klikken. Om het formulier in te zenden en deel te nemen aan
de gratis prijzen-TREKKING is het verplicht de vraag te beantwoorden. Als het antwoord juist
is, doet de Deelnemer mee aan de gratis prijzen-TREKKING. Als het antwoord fout is, doet
de DEELNEMER niet mee. De mogelijke winnaars van de TREKKING zijn diegenen die de
vraag juist beantwoorden.
De COCOON AIR-INK ACTIE is uitsluitend gebaseerd op toeval, alleen het toeval bepaalt wie
wint. Door deel te nemen aan de COCOON AIR-INK ACTIE gaat elke DEELNEMER akkoord met
dit uitgangspunt en stemt hij/zij ermee in om op eerlijke wijze een poging te wagen. In
algemene zin geldt dat elke misdraging die leidt tot aantasting van het uitgangspunt van de
COCOON AIR-INK ACTIE (trucs, methoden en tactieken om de geluksfactor te elimineren, enz.)
of elke poging tot fraude of oplichterij door een DEELNEMER, zijn/haar inzendingen nietig
maakt.
4. Doeleinde van de Cocoon Air-Ink actie
Deze COCOON AIR-INK ACTIE is een prijzen-TREKKING die bedoeld is om de samenwerking
tussen het merk Cocoon, dat exclusief eigendom is van en wordt verspreid door ANTALIS, EN
het innovatieve product Air-Ink onder de aandacht te brengen. Daarnaast is zij bedoeld om
de naamsbekendheid van zijn gerecycleerde merk Cocoon te vergroten.
5. Deelname aan en instemming met de spelregels van de Cocoon Air-Ink actie
Deelname aan de COCOON AIR-INK ACTIE is gratis en houdt in dat de DEELNEMER het juiste
antwoord op de vraag geeft en zich online registreert door het invullen, op de akkoordknop
klikken en valideren van het deelnameformulier van de COCOON AIR-INK ACTIE via:
www.airink.cocoon-paper.com
Door het invullen, op de akkoordknop klikken en valideren van het deelnameformulier van de
COCOON AIR-INK ACTIE wordt de DEELNEMER geacht zonder voorbehoud in te stemmen met
de actuele spelregels voor de COCOON AIR-INK ACTIE.
Deelname aan de COCOON AIR-INK ACTIE betekent onvoorwaardelijke instemming met alle
bepalingen van deze spelregels. De ORGANISERENDE ONDERNEMING heeft de beslissende
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stem ten aanzien van eventuele problemen aangaande de tenuitvoerlegging ervan. Evidente
fouten daargelaten wordt overeengekomen dat informatie afkomstig van de IT-systemen van
de ORGANISERENDE ONDERNEMING of van een van haar dienstverleners bewijskracht heeft.
Ingeval een van de bepalingen van deze spelregels nietig of niet van toepassing wordt
verklaard, kan dit in geen geval de geldigheid aantasten van de overige bepalingen van de
spelregels die van kracht blijven.
6. Looptijd van de Cocoon Air-Ink actie
De COCOON AIR-INK ACTIE loopt 8 weken, van 17 januari 2022 tot en met 13 maart 2022.
7. Territoriaal toepassingsgebied
De TREKKING staat uitsluitend open voor DEELNEMERS uit de volgende landen: België,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië,
Spanje, Turkije en Zweden.
8. Prijzen
A. Algemene informatie
In totaal worden er 48 prijzen uitgereikt door middel van één enkele TREKKING aan het einde
van de actie.
Er zijn 4 winnaars per land. Elke winnaar ontvangt één (1) gepersonaliseerde poster + 1 AirInk-pen (in totaal 48 posters en 48 pennen).
De waarde van een prijs is minder dan vijftig (50) euro. Prijzen kunnen niet worden
ingewisseld voor contant geld of andere producten en diensten van Antalis.
De prijsuitreiking is onderworpen aan de trekking als bedoeld in artikel 9 hieronder en aan
voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 10 en 11 hieronder.
B. Onjuist e-mailadres, onjuist postadres
Als het e-mailadres onjuist is of niet overeenkomt met dat van de winnaar, of als de
informatie-e-mail om andere technische redenen niet aan de juiste ontvanger kan worden
afgeleverd, is de ORGANISERENDE ONDERNEMING in geen geval aansprakelijk. Daarnaast is
het niet de verantwoordelijkheid van de ORGANISERENDE ONDERNEMING om het adres te
zoeken van winnaars die niet bereikbaar zijn als gevolg van een ongeldig e-mailadres of een
onjuist postadres.
Als de DEELNEMER zijn/haar postadres niet heeft opgegeven, zal hem/haar worden gevraagd
deze informatie te verstrekken in antwoord op een e-mail van ons, om de ORGANISERENDE
ONDERNEMING in staat te stellen de prijs te verzenden. Als er na 7 dagen geen reactie wordt
ontvangen op de e-mail waarin de winnaar wordt gevraagd zijn/haar adres op te geven, komt
de prijs te vervallen. Deze kan vervolgens worden toegekend aan een andere DEELNEMER
wiens inzending wordt getrokken overeenkomstig artikel 5 van deze Spelregels.
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C. Niet-opgeëiste prijzen
Winnaars die niet bereikbaar zijn of die niet binnen 7 dagen reageren op de e-mail waarin hun
wordt gevraagd hun adres te verstrekken, kunnen geen aanspraak maken op welke prijs,
vergoeding of schadeloosstelling dan ook.
Prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, behalve als de winnaar besluit deze aan een
goed doel te geven. Prijzen kunnen bovendien op geen enkele wijze door de winnaars worden
aangevochten of worden geruild of ingewisseld voor een tegenprestatie van welke aard ook.
9. TREKKING
Er vindt één TREKKING plaats, aan het einde van de 8 weken op maandag 14 maart 2022.
Elke DEELNEMER wordt opgenomen in een tabel en de winnaar wordt gekozen door een
volledige willekeurige TREKKING op basis van willekeurige nummergeneratoren.
Aangezien één DEELNEMER slechts eenmaal kan winnen, wordt de DEELNEMER die een
trekking gewonnen heeft, onttrokken uit alle volgende trekkingen.
10. Uitreiking van de prijzen
Om te kunnen winnen, moet de DEELNEMER:






de vraag juist beantwoorden;
het deelnameformulier van de COCOON AIR-INK ACTIE op de speciale website
airink.cocoon-paper.com invullen, de akkoordknop aanklikken en het formulier
valideren;
tijdens de TREKKING getrokken worden; en
de ORGANISERENDE ONDERNEMING en de daarmee verbonden ondernemingen
machtigen zijn/haar naam, land, getuigenissen en foto's op de posters te gebruiken
(zie artikel 11 hieronder).

De gelote personen worden binnen dertig (30) dagen na de TREKKING persoonlijk op de
hoogte gesteld van het feit dat zij mogelijk hebben gewonnen.
Zij krijgen bericht van de ORGANISERENDE ONDERNEMING via hun e-mailadres zoals ingevuld
op het deelnameformulier en worden gevraagd per e-mail in te stemmen met het gebruik,
gedurende één jaar na afloop van de COCOON AIR-INK ACTIE, van hun naam en foto op de
posters en/of van hun getuigenissen in de media.
Deze machtiging is verplicht om zich te kwalificeren als winnaar en de prijs uitgereikt te
krijgen.
Elke winnaar wordt bekendgemaakt op de sociale media van elk land.
De prijs zal vervolgens kosteloos worden bezorgd.
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11. Publiciteit
Elke winnende DEELNEMER machtigt de ORGANISERENDE ONDERNEMING en de daarmee
verbonden ondernemingen om zijn/haar naam, land, getuigenissen en foto's op de posters te
gebruiken, en dit zonder vergoeding behalve de prijs, met het doel om de COCOON AIR-INK
ACTIE gedurende één jaar na afloop van de COCOON AIR-INK ACTIE in welke media en op welk
grondgebied dan ook onder de aandacht te brengen.
12. Bescherming persoonsgegevens
A. Algemene informatie
Deelname aan de COCOON AIR-INK ACTIE: Ter bevestiging van de deelname van de
DEELNEMER aan de COCOON AIR-INK ACTIE moet elke DEELNEMER de ORGANISERENDE
ONDERNEMING informatie, waaronder persoonsgegevens, verstrekken door het invullen,
aanklikken van de akkoordknop en valideren van het deelnameformulier van de COCOON AIRINK ACTIE.
Het verstrekken van met een asterisk aangeduide gegevens is verplicht om te kunnen
deelnemen aan de COCOON AIR-INK ACTIE. Het verstrekken van alle andere gegevens is
optioneel. Het weigeren of nalaten van de verstrekking van de verplichte gegevens sluit de
DEELNEMER uit van deelname aan de COCOON AIR-INK ACTIE. De DEELNEMER dient deze
gegevens op weloverwogen wijze te verstrekken, bijvoorbeeld door ze zelf in te toetsen. Deze
informatie wordt op vrijwillige basis verstrekt. Deze verstrekking is evenwel noodzakelijk om
deel te nemen aan de COCOON AIR-INK ACTIE en om het in artikel 3 hierboven bepaalde
doeleinde van de COCOON AIR-INK ACTIE te realiseren.
ANTALIS verricht de handmatige en geautomatiseerde verwerking van de aldus verzamelde
persoonsgegevens op basis van zijn gerechtvaardigde belang bij het organiseren, beheren en
communiceren met de DEELNEMER om het doeleinde van de COCOON AIR-INK ACTIE te
realiseren en de toestemming van de DEELNEMER te verkrijgen, die wordt verleend door het
aanklikken van de akkoordknop en het valideren van het deelnameformulier van de COCOON
AIR-INK ACTIE.
E-mails en elektronische mededelingen voor direct-marketingdoeleinden: Als de
DEELNEMER het inschrijfformulier voor de COCOON AIR-INK ACTIE valideert, wordt de
DEELNEMER gevraagd akkoord te gaan met het via welk elektronische communicatiemiddel
dan ook, van of namens ANTALIS en/of de daarmee verbonden ondernemingen ontvangen
van marketing-/commerciële informatie of aanbiedingen, door een daarvoor bestemd vakje
aan te klikken.
ANTALIS verricht de handmatige en geautomatiseerde verwerking van aldus verzamelde
persoonsgegevens op basis van de toestemming van de DEELNEMER om via welk
elektronische communicatiemiddel dan ook, van of namens ANTALIS en/of de daarmee
verbonden ondernemingen marketing-/commerciële informatie of aanbiedingen te
ontvangen.
OPT-IN: Als de DEELNEMER akkoord is gegaan met het ontvangen van e-mails en
elektronische mededelingen voor direct-marketingdoeleinden, mogen ANTALIS en de
daarmee verbonden ondernemingen daarna digitale marketing-/commerciële informatie
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sturen, zoals, bijvoorbeeld, productinformatie, een commercieel voorstel, informatie over
een evenement, informatie over een project of een uitnodiging.
Of, indien van toepassing, DUBBELE OPT-IN: Als de DEELNEMER akkoord is gegaan met het
ontvangen van e-mails en elektronische mededelingen voor direct-marketingdoeleinden, zal
de DEELNEMER een e-mail ontvangen waarin hem/haar wordt gevraagd op een link te klikken
om een procedure te doorlopen voor het bevestigen van zijn/haar instemming om via welk
elektronische communicatiemiddel dan ook, van of namens ANTALIS en/of de daarmee
verbonden ondernemingen marketing-/commerciële informatie of aanbiedingen te
ontvangen.
Om zich uit te schrijven, is de DEELNEMER altijd gerechtigd te klikken op de afmeldlink die
wordt opgenomen onder elke e-mail die door of namens de ORGANISERENDE
ONDERNEMING wordt verzonden, of om een e-mail te sturen aan de
gegevensbeschermingsfunctionaris van ANTALIS, via het volgende daarvoor bedoelde emailadres: dpo@antalis.com
Verwerking: Deze informatie is bedoeld voor ANTALIS S.A. – nr. 410 336 069 HR Nanterre – 8
rue de Seine 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk (hierna “ORGANISERENDE
ONDERNEMING”), in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en Wet nr.
78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, dossiers en burgerlijke
vrijheden, zoals gewijzigd (hierna het “Gegevensbeschermingsrecht”). Ga voor meer
informatie over het Privacybeleid van ANTALIS naar de website van de ANTALIS-groep,
www.antalis.com, en klik op " Privacyverklaring ".
Er zullen ook persoonsgegevens worden verwerkt, overgedragen en/of ingezien door
ontvangers die door ANTALIS gemachtigd zijn, zoals de daarmee verbonden ondernemingen
en zijn dienstverleners, uitsluitend op een 'need-to-know'-basis voor hetzelfde doeleinde als
hierboven vermeld. Wanneer die ontvangers gevestigd zijn in een land dat geen adequaat
niveau van bescherming biedt in de zin van het Gegevensbeschermingsrecht en om
persoonsgegevens op een veilige manier over te dragen, ziet ANTALIS erop toe dat de
zogeheten standaardcontractbepalingen worden uitgevoerd in overeenstemming met het
Gegevensbeschermingsrecht.
Persoonsgegevens worden ten minste 2 jaar bewaard en kunnen worden bewaard gedurende
een extra periode, welke wordt bepaald op basis van de toepasselijke verjaringstermijn.
Overeenkomstig het Gegevensbeschermingsrecht heeft de DEELNEMER een recht om alle of
een deel van zijn/haar Persoonsgegevens om legitieme redenen (kosteloos) in te zien, te
wijzigen, te rectificeren, te verwijderen, te blokkeren en te wissen, opheldering te vragen over
en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. De
DEELNEMER kan, ten slotte, 'bijzondere richtlijnen’ sturen betreffende het gebruik van
zijn/haar gegevens na overlijden. Als u deze rechten wenst uit te oefenen, dient een verzoek
daartoe gericht te worden aan: dpo@antalis.com
B. Vragen en het recht een klacht in te dienen
Vragen over het Privacybeleid van ANTALIS kunnen gericht worden aan het volgende,
daarvoor bestemde e-mailadres dpo@antalis.com. Als antwoorden niet voldoen of als
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rechtmatig wordt aangevoerd dat de verwerking van persoonsgegevens niet in
overeenstemming met het Gegevensbeschermingsrecht is, kan er een klacht worden
ingediend bij de desbetreffende toezichtsautoriteit voor gegevensbescherming in uw land.
13. Technologische incidenten
De ORGANISERENDE ONDERNEMING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet
afgeleverd worden van de e-mail of voor uitval van of veranderingen in de communicatie via
internet (netwerkcommunicatie, netwerkstoringen).
Deelname aan de COCOON AIR-INK ACTIE impliceert kennis en aanvaarding van de
eigenschappen, beperkingen en risico's van de technologieën die door internet en
aanverwante technologieën worden gebruikt, met name ten aanzien van technische
prestaties, responstijden voor het controleren, opvragen of overdragen van informatie, het
risico van stroomstoringen en, meer in het algemeen, risico's die verband houden met elke
verbinding of overdracht, gebrek aan bescherming van sommige gegevens tegen toe-eigening
en risico's van besmetting door eventuele virussen op het netwerk, waarvoor de
ORGANISERENDE ONDERNEMING vervolgens niet aansprakelijk kan worden gesteld. In geval
van een technische storing van welke aard ook behoudt de ORGANISERENDE ONDERNEMING
zich, indien nodig, tevens het recht voor de COCOON AIR-INK ACTIE nietig te verklaren en/of
te annuleren zonder daarvoor vervolgens aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
De ORGANISERENDE ONDERNEMING verklaart dat, rekening houdend met de eigenschappen
van het internetnetwerk, zoals het kosteloos vergaren van de informatie die wordt verspreid
en de moeilijkheid, of zelfs onmogelijkheid, om toezicht te houden op ieder gebruik daarvan
door derden dat zonder haar medeweten plaatsvindt, zij niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor enig misbruik van deze informatie. De ORGANISERENDE ONDERNEMING stelt
alles in het werk om inzage te bieden in de COCOON AIR-INK ACTIE, zonder daartoe evenwel
gehouden te zijn. Ze mag op ieder moment, met name om technische redenen, ophouden
met het bieden van inzage in de COCOON AIR-INK ACTIE zonder vervolgens aansprakelijk te
kunnen worden gesteld.
14. Toepasselijk recht, geschillen en afwijzing van aansprakelijkheid
Alle kwesties en/of vragen betreffende de uitleg, geldigheid, interpretatie en
afdwingbaarheid van deze spelregels, of van de rechten en plichten van de DEELNEMER en
de ORGANISERENDE ONDERNEMING in verband met de COCOON AIR-INK ACTIE, worden
beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, de FRANSE wetgeving, zonder
dat daarbij enige verwijzings- of collisieregels van toepassing zijn (van de FRANSE wetgeving
dan wel van enige andere rechtsgebied). Alle geschillen, kwesties, aanspraken en
rechtsvorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met deze COCOON AIR-INK ACTIE of
de uitgereikte prijs, worden afzonderlijk opgelost zonder gebruik te maken van enige vorm
van rechtshandeling namens een groep, en uitsluitend door de handelsrechtbank van
Nanterre (FRANKRIJK).
Alle aanspraken, uitspraken en vonnissen worden beperkt tot de werkelijk gedane uitgaven,
met inbegrip van kosten die verband houden met deelname aan deze COCOON AIR-INK ACTIE,
maar in geen geval advocaten- of gerechtskosten. Vergoeding wegens indirecte, punitieve,
incidentele en gevolgschade is uitgesloten.
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De ORGANISERENDE ONDERNEMING wijst elke aansprakelijkheid af en kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor welke vertraging, welk incident, welk ongeval of welke
schade dan ook die zich tijdens de levering of tijdens het gebruik van de prijzen voordoet. De
prijs wordt hoe dan ook 'as is' aangeboden zonder enige stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke
garantie van de ORGANISERENDE ONDERNEMING in verband met de prijs, en de
ORGANISERENDE ONDERNEMING wijst elke aansprakelijkheid af en de DEELNEMER doet
afstand van elk recht ten aanzien van de ORGANISERENDE ONDERNEMING in verband met de
prijs.
15. Depotstelling van de spelregels en wijzigingen
De volledige spelregels van de COCOON AIR-INK ACTIE, plus alle eventuele wijzigingen, zijn
gedeponeerd op het kantoor van Teboul & Associés, 25 bis, avenue Pierre Grenier, 92100
Boulogne-Billancourt, gerechtsdeurwaarder te Parijs, Frankrijk.
Iedere wijziging wordt geacht in werking te treden vanaf haar depotstelling en wordt geacht
te zijn aanvaard door alle DEELNEMERS.

De oorspronkelijke taal van de Spelregels is het Engels, hoewel de Spelregels in
verschillende andere talen worden vertaald. De Engelse taal heeft altijd voorrang boven
elke andere taal.
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