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Bijzondere Actievoorwaarden – Studio 404 door Samsung en Nxt Museum  
 
Studio 404 door Samsung en Nxt Museum wordt georganiseerd door Samsung 
Electronics Benelux B.V. en Digital Art Museum B.V. handelend onder de naam “Nxt 
Museum” (samen de “Organisator”). 
 
De Organisator heeft met Studio 404 als doel om jongeren digitale vaardigheden bij te 
brengen door middel van inspiratie en workshops. Door creatief om te gaan met digitale 
tools wil de Organisator jongeren stimuleren om zowel sociale als digitale vaardigheden 
op te doen.  
 
Aan de workshops is ook een winactie gekoppeld (de “Winactie”). Deelnemers kunnen 
geheel vrijblijvend hun eigen werk opsturen, dat vervolgens door een jury zal worden 
beoordeeld.  
 
Aan twee deelnemers aan de Winactie zullen prijzen worden uitgereikt. Het werk van de 
door de jury uitgeroepen winnende deelnemers zal tentoongesteld worden in Nxt 
Museum. Daarnaast ontvangen beide winnende deelnemers een Samsung Galaxy A52 
smartphone! 
 
Actie 
Studio 404 door Samsung en Nxt Museum wordt georganiseerd voor deelnemers van 
16 tot en met 24 jaar. Inschrijven voor Studio 404 kan vanaf 11 mei 00:01 t/m 11 juli 2021 
23:59. De deelnemers worden bekend gemaakt en er wordt uiterlijk 12 juli 2021 contact 
opgenomen via het e-mailadres waarmee de inzending is verstuurd. Als je na 12 juli 
2021 geen bericht hebt gekregen, betekent dit dat je helaas niet bent geselecteerd voor 
Studio 404 door Samsung en Nxt Museum. 
 
Studio 404 zal plaatsvinden in juli en augustus 2021. De kick-off vindt plaats op 14 juli 
2021 om 11:00, in Nxt Museum en online. Workshops zijn op 19, 20, 22 en 23 juli 2021 in 
Nxt Museum. Deelnemers volgen op één van deze dagen een workshop, in de ochtend 
van 10:00 tot 13:00 of in de middag van 14:00 tot 17:00. Een week later, op 26, 27, 29 of 
30 juli 2021, komen deelnemers weer bijeen met hun workshopleider en andere 
deelnemers uit hun workshopgroep. Deze online bijeenkomst duurt 1 uur. Vervolgens 
kunnen deelnemers tussen 31 juli 00:01 en 6 augustus 23:59 hun werk insturen voor de 
Winactie. Op woensdag 18 augustus 2021 worden de winnende deelnemers van de 
Winactie bekend gemaakt, tijdens het eindfeest. Het eindfeest duurt van 19:00 tot 
22:00. Het werk van beide winnende deelnemers wordt van 23 augustus tot en met 30 
september 2021 tentoongesteld in de ruimte Nxt Lab in Nxt Museum. 
 
Hoe deelnemen 
Om je in te schrijven voor eventuele deelname ga je naar 
www.nxtmuseum.com/studio404 en vul je het aanmeldformulier in. 

 
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, afgezien van eventuele reiskosten.  
 
Voorwaarden 
Je deelname aan Studio 404 is alleen geldig als je alle stappen doorloopt die staan 
uitgelegd in “Hoe Deelnemen”.  
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Studio 404 is alleen toegankelijk voor deelnemers van 16 tot en met 24 jaar. Voor 
deelnemers van 16 en 17 jaar willen we graag schriftelijk akkoord van één van de ouders 
of voogd. Dit kan worden opgestuurd naar studio404@nxtmuseum.com.  
 
De Organisator kan de door de deelnemer geproduceerde art works publiceren op zijn 
websites of op sociale netwerken. Jouw naam wordt alleen daarbij vermeld als jij daar 
toestemming voor geeft. Bij deelname aan Studio 404 en de Winactie blijf jij eigenaar 
van het werk en ben jij de enige die het auteursrecht op de door jou geproduceerde art 
works bezit.  
 
De deelnemer verstrekt hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, onherroepelijke, 
eeuwigdurende, overdraagbare licentie aan de Organisator voor het gebruik van door 
haar/hem/hun geproduceerde art works voor promotie en communicatie van Studio 
404 en de Winactie in de toekomst en hun archief. Anders gezegd, je geeft als 
deelnemer aan Samsung en Nxt Museum toestemming om de door jou geproduceerde 
art works kosteloos te gebruiken in non-commerciële publicaties en officiële uitingen 
van Samsung en Nxt Museum.  
 
De winnende deelnemer geeft Nxt Museum het recht om de geproduceerde art works 
exclusief tentoon te stellen van 23 augustus 2021 tot en met 30 september 2021. Als 
winnende deelnemer mag je de door jou geproduceerde art works gedurende deze 
periode voor andere doeleinden gebruiken, als je het gebruik vantevoren met Nxt 
Museum afstemt.  
 
Selectie  
Op het moment dat er meer aanmeldingen voor een workshop zijn dan beschikbare 
plaatsen, worden de deelnemers geselecteerd op basis van de volgorde van inschrijving. 
 
Via e-mail zal met de deelnemers uiterlijk 12 juli 2021 contact worden opgenomen. Op 
dit bericht moet binnen 72 uur een reactie komen. Wanneer de geselecteerde 
deelnemer binnen 72 uur geen bevestiging op haar/zijn/hun deelname geeft, zal de 
beschikbare plaats naar een andere deelnemer op de wachtlijst gaan.  
 
Prijs 
Op het einde van het project worden de winnende werken gekozen door een door Nxt 
Museum geselecteerde jury.  
 
De winnende deelnemers ontvangen de volgende prijzen (in nader te bepalen volgorde): 
- tentoonstelling van het winnende werk in Nxt Lab in Nxt Museum van 23 augustus 

2021 tot en met 30 september 2021; en 
- Samsung Galaxy A52 smartphone (t.w.v. € 368,99). 
 
Aan deelnemers die hebben deelgenomen maar niet de hoofdprijs winnen, is natuurlijk 
ook gedacht.  
  
Privacy 
Om jouw deelname aan Studio 404 en de Winactie mogelijk te maken, verwerkt de 
Organisator bepaalde persoonsgegevens, namelijk: voornaam & achternaam, email, 
telefoonnummer, geboortedatum, school en woonplaats. We hebben deze informatie 
nodig voor de organisatie van Studio 404 en de Winactie, waarbij we inschrijvingen 
verifiëren en geselecteerde deelnemers de nodige informatie kunnen toesturen.  
Tijdens de deelname aan Studio 404 en de Winactie gebruiken we deze gegevens en 
het geproduceerde art work voor het bepalen van de winnende deelnemer en het 
toekennen van de prijs. Door deelname aan de Winactie geef je, als je een prijs wint, de 
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Organisator toestemming om jouw naam bekend te maken tijdens de prijsuitreiking op 
woensdag 18 augustus 2021 in Nxt Lab en op de website & sociale media van Nxt 
Museum. Als je niet wilt dat je naam bekend gemaakt wordt, dan kun je je toestemming 
altijd intrekken. 
 
Onze wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is ons legitieme 
belang bij het organiseren van Studio 404 en de Winactie en voor jouw deelname 
daaraan. 
 
Deze gegevens van aanmeldingen en deelnemers die de Organisator in het kader van 
Studio 404 en de Winactie verzamelt en verwerkt, worden enkel gebruikt voor 
doeleinden rondom Studio 404 en de Winactie. Deze gegevens worden worden twee 
maanden na afloop van de Winactie gewist. Alleen de naam van de winnende deelnemer 
zal bewaard blijven en de namen van deelnemers die toestemming geven om hun naam 
te vermelden bij het door hun geproduceerde art work en/of om aan een mailinglijst te 
worden toegevoegd. 
 
Tijdens de workshops zullen foto’s en video-opnamen worden gemaakt. Alleen als je 
toestemming geeft, gebruiken we beelden waarop je te zien bent (bijvoorbeeld foto’s 
van de prijsuitreiking) op de website, in e-mails, in posts op social media zoals 
Instagram en ander promotiemateriaal die Studio 404 promoten. Op deze manier 
kunnen anderen een indruk krijgen van de programmering van Nxt Museum. 
 
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact 
op met Samsung via dataprotection.sebn@samsung.com of met Nxt Museum via 
privacy@nxtmuseum.com. Het Privacybeleid van Samsung 
(www.samsung.com/nl/info/privacy) en Nxt Museum (www.nxtmuseum.com/privacy-
policy) zijn van toepassing. Hier vind je meer informatie over jouw privacy rechten. 
 
Als je niet tevreden bent over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden 
verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer 
informatie over jouw rechten onder de AVG-wetgeving is beschikbaar op de website 
van de AP: autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Door deelname aan de Studio 404 en de Winactie ga je akkoord met de Algemene 
Actievoorwaarden (www.samsung.com/nl/info/legal) en deze Bijzondere 
Actievoorwaarden.  
 


