ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT
GEBRUIKERSCONTENT
Wij kunnen op deze Website een ruimte ter beschikking te stellen bestemd voor content van de gebruikers,
zoals bijvoorbeeld teksten, foto’s, videobeelden, etc. (de “Gebruikerscontent”). Als je Gebruikerscontent
op onze website publiceert, of ingaat op ons verzoek om Gebruikerscontent te gebruiken die je al eerder op
sociale media hebt gepost met #yesVichy, dan stem je hierdoor in met onze #yesVichy voorwaarden:
www.vichy.be/ugctncs
Wij hebben het recht om Gebruikerscontent te verwijderen indien die volgens ons niet beantwoordt aan
deze Voorwaarden, inclusief als de content onwettig en/of in strijd met de goede zeden is, en/of schade
toebrengt aan de rechten van anderen.
Gelieve ons attent te maken op alle Gebruikerscontent die naar uw mening in strijd is met geldende
wetgeving en/of de goede zeden en/of de principes uiteengezet in dit schrijven en/of schade toebrengt aan
de rechten van anderen, door dit te melden op het e-mailadres info.conso@be.vichy.com
COMPLETE VOORWAARDEN #YESVICHY
Vichy hashtags: #Vichy #FacesofVichy #Mineral89 #Minéral89 #FacesofStrength.
GEBRUIKSRECHT VAN VICHY
Door te antwoorden met #yesVichy stem je in met het volgende:
Je verleent Cosmétique Active International en zijn filialen en/of met het merk Vichy gelieerde entiteiten
een wereldwijd, royalty-vrij, niet exclusief, overdraagbaar gebruiksrecht op jouw videobeeld(en), foto(s)
en/of andere content die je hebt gepost op Instagram, Facebook, Twitter of Google+, samen met jouw social
media handle, social media gebruikersnaam, profielfoto, bijschriften en locatiegegevens die je mogelijk
hebt opgenomen in je content (“Gebruikerscontent”) die je hebt getagged met één van de hierboven
vermelde hashtags in welke vorm van media dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de internetpagina's,
social media pagina’s en newsletters ervan, retailers websites, websites van derden, drukwerk, winkels voor
marketing van en/of reclame voor deze content.
Het gebruiksrecht op de Gebruikerscontent wordt verleend voor de volledige wettelijke duur van de
intellectuele eigendomsrechten, en meer bepaald het copyright zoals gedefinieerd door de Franse en
buitenlandse wetgeving en internationale conventies.
Je verleent Vichy het recht om je gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, gelijkenis of andere
identificerende informatie in verband met het gebruik van je Gebruikerscontent te gebruiken. Dit
gebruiksrecht op de persoonlijkheidsrechten wordt verleend voor een periode van twintig (20) jaar
(stilzwijgend te verlengen) voor de media zoals beschreven in de bovenstaande bepaling. Vichy kan de
Gebruikerscontent gebruiken, weergeven, reproduceren, verspreiden, doorgeven, combineren met ander
materiaal, wijzigen en/of bewerken om wettelijke en/of reglementaire redenen op elke manier die Vichy
geëigend lijkt (met behoud van de oorspronkelijke teneur), zonder enige verplichting tegenover jou.
Je bevestigt en verklaart je ermee akkoord dat: (i) je alle rechten bezit voor je Gebruikerscontent en/of van
andere personen die aanspraak kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten
voor de Gebruikerscontent toestemming hebt gekregen om de betreffende rechten te verlenen; (ii) jij en alle
andere personen die in de Gebruikerscontent voorkomen niet jonger zijn dan 18 jaar, en (iii) het gebruik

door Vichy van jouw Gebruikerscontent niet in strijd is met enige wetgeving of geen inbreuk vormt op de
rechten van een derde partij.
Vichy heeft het recht jouw identiteit bekend te maken aan derde partijen die beweren dat de
Gebruikerscontent een inbreuk vormt op hun rechten. Dit document is exclusieve eigendom van de L’Oréal
Group.
Indien jouw Post een goedkeuring van of getuigenis over onze producten of diensten bevat, dan verklaar je
verder dat dit een waarheidsgetrouwe en accurate uitdrukking is van jouw oprechte mening gebaseerd op
het gebruik van Vichy-producten en dat je desgevallend hebt vermeld dat je gratis producten of andere
incentives hebt gekregen in ruil voor het publiceren van je Post.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat de Gebruikerscontent het onderwerp kan worden van “virale”
communicatie (mond-aan-mond communicatie) op websites van derde partijen en dat Vichy niet
aansprakelijk is voor enige claim of actie in dit verband.
Je stemt ermee in dat Vichy alle persoonlijke informatie die je verstrekt, inzamelt en die persoonlijke
informatie in verband met het gebruik van je Gebruikerscontent zoals hierboven beschreven, kan gebruiken
en vrijgeven.
Jouw persoonlijke informatie kan worden doorgespeeld naar of toegankelijk zijn buiten de EER, en kan
worden gedeeld met filialen of andere betrouwbare derden die optreden in naam van Vichy. Door
Gebruikerscontent te posten met een Hashtag of Vichy op andere wijze persoonlijke informatie te
verschaffen, verklaar je je ermee akkoord dat jouw informatie mag worden ingezameld, gebruikt,
bekendgemaakt, verspreid en verwerkt overeenkomstig deze Voorwaarden, het Privacybeleid van Vichy en
geldende wetgeving en reglementering rond gegevensbescherming.
Je zult Vichy, of om het even welke persoon die optreedt in naam van Vichy, niet aansprakelijk stellen voor
enige claim of eis in verband met je Gebruikerscontent. Je gaat ermee akkoord dat Vichy je niet betaalt
voor het gebruik van je Gebruikerscontent en/of intellectuele eigendomsrechten die er verband mee houden.
Je aanvaardt dat Vichy mag weigeren je Gebruikerscontent te gebruiken of die mag verwijderen voor welke
reden dan ook. Als je van mening verandert in verband met het delen van je Gebruikerscontent, of niet wilt
dat Vichy nog contact met je opneemt in verband met Gebruikerscontent, schrijf je dan uit door je gegevens
hier in te vullen.
BIJWERKEN VAN DE VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden kunnen regelmatig worden bijgewerkt door Vichy: gelieve ze telkens wanneer Vichy
gebruik wenst te maken van je Content opnieuw te lezen voordat je toestemming geeft. In de mate die
wettelijk is toegestaan, zijn deze Voorwaarden onderhevig aan de wetgeving van Belgie en worden alle
geschillen die eruit voortvloeien beslecht door de bevoegde rechtbanken in Brussel.
DIVERSEN
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de volledige Website en op jouw Gebruikerscontent, tenzij
anders bepaald. Bovendien en in de mate waarin je Gebruikerscontent wordt weergegeven op de Website
of op (een) andere Website(s) van de L’Oréal Group, ben je ook gehouden aan de bijkomende
gebruiksvoorwaarden, overeenkomsten, richtlijnen of regels van de L’Oréal Group die van toepassing zijn
op dergelijke Websites en Gebruikerscontent, en ga je er hierbij mee akkoord gehouden te zijn aan die
bijkomende gebruiksvoorwaarden, overeenkomsten, richtlijnen of regels die de L’Oréal Group uitvaardigt
of post.

Deze Voorwaarden gelden voor jou persoonlijk en mag je niet toekennen of doorgeven, om welke reden
dan ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de L’Oréal Group, en elke actie of elk
gedrag dat in strijd is met het bovenstaande zal nietig en zonder gevolg zijn.
Je stemt ermee in dat, indien Vichy geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn
opgenomen in de Voorwaarden (of die Vichy volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële
afstandsverklaring van de rechten van Vichy kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen
nog steeds ter beschikking van Vichy staan.
Indien een bevoegde rechtbank beslist dat één of meer bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig zijn,
wordt die bepaling verwijderd zonder dat dit een invloed heeft op de rest van de Voorwaarden. De overige
bepalingen van deze Voorwaarden blijven dan geldig en afdwingbaar.

