
 

 

 

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD VOOR DATAKWALITEIT 

 

Artikel 1 – Organisatie 

De « wedstrijd voor datakwaliteit », hierna genoemd de « wedstrijd », wordt georganiseerd door het bedrijf 
GS1 Belgium & Luxembourg asbl (BE0418233415), waarvan de zetel zich bevindt in Ravensteingalerij 4B10, 

1000 Brussel. 

Dit reglement bevat met name de deelnamevoorwaarden aan de wedstrijd en het verloop van de wedstrijd. 
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig de voorwaarden in dit 
wedstrijdreglement. 

Artikel 2 - Periode  

De wedstrijd verloopt van 19/11/2022 tot en met 19/12/2022.  

Artikel 3 - Spelregels 

De wedstrijd is voorzien voor elke leverancier die My Product Manager gebruikt voor het aanmaken en delen 
van master data en die zich heeft ingeschreven voor de wedstrijd door het deelnameformulier in te vullen. 

Het doel van de wedstrijd is om – zo snel mogelijk -een score van 100% datakwaliteit te behalen voor alle 
actieve GTIN’s. De gebruikte maat is de score die gebaseerd is op de validatieregels van My Product Manager 

en die beschikbaar zijn in het PowerBI-rapport dat raadpleegbaar is in My Product Manager. 

Artikel 4 – Winnaar en prijs  

Er zijn verschillende winnaars van de wedstrijd voor datakwaliteit (*) : 

- Gele trui : leverancier die als eerste een score van 100% heeft bereikt; 
- Groene trui : leverancier waarvan de datakwaliteit het meeste vooruitgang heeft geboekt (evolutie van 

de score van 19/12 en die van 20/11) ; 
- Witte trui : leverancier met minder dan 50 GTIN’s die als eerste een score van 100% heeft behaald ; 
- Oranje trui : leverancier actief in de FMCG & foodservice sector die als eerste een score van 100% heeft 

behaald; 
- Paarse trui: leverancier actief in de Doe-het-zelf, tuin- & diersector die als eerste een score van 100% 

heeft behaald; 

- Blauwe trui : leverancier actief in de Gezondheidszorg die als eerste een score van 100% heeft behaald; 
- Peloton : elke leverancier die een score van 100% heeft bereikt. 

De gele trui zal een cadeaupakket ontvangen, de winnaars van een van de andere truien zullen een 
gastronomisch pakket ontvangen en diegene uit het peloton een gastronomisch geschenk. Max 1 prijs per 
leverancier. 

De winnaars worden via mail geïnformeerd op 21/12/2022 en zullen gepubliceerd worden op de webpagina van 
de wedstrijd en op de LinkedIn pagina van GS1 Belgium & Luxembourg. 

(*) Elke leverancier die aan de wedstrijd begint met een score van 100% datakwaliteit en deze aanhoudt tot 
het einde van de wedstrijd, wordt beschouwd als winnaar in het peloton. 

Artikel 5 – Uitsluiting 

Het bedrijf GS1 Belgium & Luxembourg kan op elk moment een persoon uitsluiten van deelname aan de 
wedstrijd, indien deze persoon niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3. 

Artikel 6 - Force majeure  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F0nMJzbEZ0SJM5SKSG_Y9Ei9EgAfTApIns0aG1qugt9UQ0RWSVUwMDFQQVRBSjJKR1o1V1FZRVdSWi4u
https://www.gs1belu.org/nl/wedstrijd-voor-datakwaliteit
https://www.gs1belu.org/nl/wedstrijd-voor-datakwaliteit
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Indien zich een wettelijke of structurele wijziging, overmacht of een andere wijziging buiten de wil van GS1 
Belgium & Luxembourg voordoet en de voortzetting of het evenwicht van de actie verhindert of een van de 

essentiële onderdelen ervan wijzigt, is GS1 Belgium & Luxembourg van elke verplichting ontheven. 

Artikel 7 – Wijziging van de wedstrijd 

De organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene 
omstandigheden of omstandigheden waarover zij geen controle hebben daartoe aanleiding geven. Zij kunnen 
niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd wegens overmacht moet worden onderbroken, uitgesteld 

of afgelast. 

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens 

De persoonsgegevens die GS1 Belgium & Luxembourg in het kader van deze wedstrijd verzamelt, worden niet 
aan derden doorgegeven. De e-mailadressen die we ontvangen worden nooit verkocht of doorgegeven aan 
derden en persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid (beschikbaar 

via Privacy-verklaring | GS1 Belgium & Luxembourg (gs1belu.org). We houden ons strikt aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Artikel 9 – Kopie van het reglement  

Het huidige reglement is op verzoek verkrijgbaar via marketing@gs1belu.org 

https://www.gs1belu.org/nl/documentatie/privacy-verklaring

