AANVULLENDE VOORWAARDEN WINACTIE
•

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele winactie Sens.ùs Kit (hierna
verder te noemen: de “winactie”) van Store for Hair, Calandstraat 32, 3316 EA in Dordrecht
(hierna verder te noemen “Store for Hair”). Store for Hair is onderdeel van Medusa
Dordrecht B.V. De winactie heeft tot doel het promoten van de naamswijziging van Medusa
naar Store for Hair

•

De minimale leeftijd voor deelname aan de winactie is 18 jaar.

•

De winactie loopt van vrijdag 14 mei 09.00 uur tot en met Maandag 17 mei 2021, 17:00 uur.

•

Om deel te nemen aan de actie op Facebook dien je te reageren onder de WinactieSensusKit
post tussen vrijdag 14 mei tot Maandag 17 mei 2021. Tussen alle inzendingen zullen er 3
winnaars worden geselecteerd aan de hand van een trekking. Let op: We zien je inzending
alleen als je een open profiel hebt.

•

De te winnen prijzen bestaan uit:
o

3x Sens.ùs Illumyna Kit

•

Winnaars krijgen op dinsdag 18 mei 2021 via een privébericht op facebook bericht. Winnaars
kunnen tot uiterlijk voor 21 mei 2021 aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt
de aanspraak op de prijs automatisch en zal in zijn/haar plaats een nieuwe winnaar getrokken
worden.

•

Medusa Dordrecht B.V. gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. De
persoonsgegevens die je in het kader van de Winactie aan Store for Hair verstrekt, worden
door Store for Hair uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de winactie zoals opgenomen
in deze voorwaarden en in aanvulling op de Privacyverklaring van Medusa Dordrecht B.V.

•

Voor extra informatie of eventuele klachten met betrekking tot de winactie kun je contact
opnemen met Harold@superstoreforhair.com. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke
reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Store for Hair een voorstel om de
klacht op te lossen.

•

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met
marketing@superstoreforhair.com.
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