
Reglement wedstrijd ‘De Vlaanderen 
Digitaal Awards’ 2022 
 

Hierna wordt verstaand onder de ‘Organisator:’  Het intern verzelfstandigd agentschap 
zonder rechtspersoonlijkheid agentschap Digitaal Vlaanderen, waarvan de administratieve 
zetel zich bevindt te Havenlaan 88, 1000 Brussel.  
Er kan contact opgenomen worden met de organisator op het e-
mailadres  digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.  
Er kan contact opgenomen worden met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op 
het e-mailadres privacy@digitaal.vlaanderen.be.  
 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de wedstrijd die de 
Organisator organiseert in ‘De Vlaanderen Digitaal Awards’ 2022 het kader van de Trefdag 
Digitaal Vlaanderen.  

 
Artikel 1 : Doel van de wedstrijd 
De Organisator organiseert de wedstrijd ‘De Vlaanderen Digitaal Awards’ 2022 met als doel 
bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen te belonen die bijdragen aan een succesvolle 
digitale transformatie van Vlaanderen.  
De wedstrijd staat open voor ondernemingen, overheidsinstanties, lokale besturen en 
onderwijsinstellingen.    
 
Artikel 2 : Deelnemingsvoorwaarden 
De wedstrijd staat open voor de onderstaande deelnemers:  

- Ondernemingen  
- Overheidsinstanties  
- Lokale besturen 
- Onderwijsinstellingen 
- Burgers 

 
De deelnemers dienen een project in via  het daarvoor voorziene inschrijvingsformulier, 
zoals vermeld in artikel 3,  en de ingediende projecten dienen te  voldoen aan onderstaande 
cumulatieve voorwaarden:  
- voldoende beschreven zijn;   
- een link hebben met de publieke sector;  

- niet opgestart zijn in opdracht of met middelen van Digitaal Vlaanderen.  

Wie als winnaar van een award wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle 
deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op 
schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

 
Artikel 3 : Indienen en procedure  
De projecten kunnen ten laatste op 8 juli 2022 worden ingediend, uitsluitend via 
het formulier dat op de website beschikbaar is.  



Projecten die later ingediend worden, worden als onontvankelijk beschouwd.  
 
Artikel 4: Evaluatiecriteria  
De ingediende projecten worden getoetst aan de volgende evaluatiecriteria:  

 Het project bevordert de digitale transformatie in Vlaanderen, is duurzaam en/of 
inclusief ;  

 Het project geeft blijk van een duurzame samenwerking; 
 Het ontwerp is toegankelijk en gebruiksvriendelijk.   

 
Artikel 5. Wedstrijdverloop 
Alle ingediende projecten worden voorgelegd aan een jury , waarvan de samenstelling te 
vinden is op de website van de organisator.  
 
De jury beoordeelt de projecten op basis van de evaluatiecriteria, vermeld in artikel 4, en 
stelt een lijst van mogelijke winnaars op (de zgn. 'genomineerde projecten' of 
‘genomineerden’).  
 
De organisatie streeft ernaar om de genomineerden bekend te maken via zijn website, 
andere online kanalen of op een andere wijze tegen 31 augustus 2022.  
 
De genomineerde projecten, worden op donderdag 22 september 2022 uitgenodigd op de 
nocturne van de Trefdag Digitaal Vlaanderen.  
 
De jury zal tijdens deze nocturne de winnaars bekend maken.  
 
 
Artikel 6 : Prijzen  
 
De organisator reikt drie awards uit namelijk:  
-‘ Het beste digitale transformatieproject van 2022’:  Dit kan zowel een project zijn van een 
gevestigde naam als van een startup. 
-‘Meest inclusieve project’:  Hiermee worden  projecten beloond die de digitale inclusie 
bevorderen. 
-‘Meest duurzame project’. Hiermee worden  projecten die data duurzaam bewaren en 
ontsluiten beloond. 
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en er is geen beroep mogelijk. 
De jury kan beslissen in een categorie geen award toe te kennen.  
 
Bij uitreiking van een award krijgt elke winnaar vijf minuten om zijn project voor te stellen 
aan het aanwezige publiek.  
 
Artikel 7 : Wetgeving en ethische regels  
Alle projecten moeten de geldende en toepasselijke wetgeving respecteren.  
 
De projecten die voor ‘De Vlaanderen Digitaal Awards’ 2022 worden ingezonden, blijven 
eigendom van de deelnemer. De organisator behoudt zich het recht voor om vanaf de 
inzendingsdatum, zoals bepaald in artikel 5, informatie over het ingezonden project op de 



website te plaatsen en  te verspreiden via online communicatiekanalen, persberichten en/of 
nieuwsbrieven, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.  
 
De projecten mogen geen beweringen, feiten, informatie of citaten bevatten die nadeel of 
schade kunnen berokkenen aan een individu of een groep individuen of die kunnen 
aanzetten tot de discriminatie van individuen op basis van ras, opinie, nationaliteit, geslacht, 
beroep of andere overtuigingen. 
 
Artikel 8 : Uitsluiting van een project  
De organisator en de leden van de jury behouden zich het recht voor een project uit te 
sluiten als het, deels of in zijn geheel, niet tijdig is ingediend, als het niet voldoet aan 
minstens één van de criteria, vermeld in artikel 2, of als de wettelijke vereisten, vermeld in 
artikel 7, niet in acht zijn genomen.   
In bovenstaand geval kan  de organisator beslissen om een al toegekende prijs terug in te 
trekken, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.  
 
Artikel 9 : Overmacht  en aansprakelijkheid 
De organisator behoudt zich het recht voor om elke mogelijke wijziging aan te brengen als er 
zich onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil voordoet. De 
organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze wedstrijd wegens oorzaken 
buiten zijn wil wordt onderbroken, afgelast of geannuleerd.  
De organisator  is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs 
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn 
deelname. 
 
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail 
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of 
aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens de organisator. 
 
Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal de 
organisator alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. De 
organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit 
deze technische incidenten. 
 
Artikel 109 : Persoonsgegevens  
In het kader van de wedstrijd ‘De Vlaanderen Digitaal Awards’ 2022 verzamelt de organisatie 
persoonsgegevens van de projectverantwoordelijken en contactpersonen van de 
deelnemers. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de deelnemers indien nodig te contacteren 
in het kader van de wedstrijd. Deze gegevens moeten verplicht worden meegedeeld om deel 
te kunnen nemen aan de wedstrijd.  
De organisator verwerkt de gegevens in overeenstemming met de regelgeving over de 
bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, en in het 
bijzonder de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).  



De organisatie zal de namen van de voor een award genomineerde deelnemers bekend 
maken via een mailing naar alle deelnemers, de nieuwsbrief van Informatie Vlaanderen, 
online communicatiekanalen en een persbericht.  Hierbij zal ook de naam van de 
projectverantwoordelijke worden vermeld indien hiervoor in het inschrijvingsformulier 
toelating werd gegeven.   Uiteraard kan de toelating hiervoor steeds worden ingetrokken.  
Deze verzamelde persoonsgegevens zullen na afloop van de wedstrijd door de organisatie 
verwijderd worden.  
U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken, in te kijken en, indien nodig, te 
laten verbeteren. Daartoe volstaat het om een e-mail te sturen 
naar privacy@digitaal.vlaanderen.be met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij 
om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op 
heeft en dus omwille van uw bescherming.  
Bent u van mening dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de verwerking en dus 
dienen te worden gewist, kan u dat eveneens langs diezelfde weg aanvragen.  
Indien u het niet eens bent met de manier waarop de organisatie uw gegevens verwerkt, kan 
u verschillende acties ondernemen. U kan hierover de functionaris voor 
gegevensbescherming (DPO) mailen op het e-mailadres privacy@digitaal.vlaanderen.be, of u 
kan ook steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.  
 
Artikel 11: Toepasselijk recht en rechtsgebied  
Op de wedstrijd en op dit reglement zijn de Belgische wetten van toepassing. Bij een geschil 
zijn alleen de  
Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.  
  
Artikel 12. Het reglement 
Door deel te nemen aan de wedstrijd ‘De Vlaanderen Digitaal Awards’ 2022, zoals bepaald in 
artikel 2, gaat de deelnemer volledig akkoord met dit reglement. Hij aanvaardt de regels van 
het reglement en elke beslissing van de jury of de organisator. Dit reglement is toegankelijk 
op de website van de organisator.  

Indien zulks vereist is, kan de organisator dit reglement aanpassen.  

 


