
 

 

 
Reglement 2021 

In aanmerking komen projecten, onderzoeken of start-ups die voldoen aan de volgende eisen: 

• Het project is in 2020 en/of 2021 uitgevoerd. 
• De inzending levert een bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen rond klimaat, klimaatadaptatie, 

duurzame voedsel en voedselproductie, kringlooplandbouw en leefbaarheid enzovoort (zie ook 
de thema’s van Groenpact). 

• De inzending leidt tot een nieuwe en kansrijke oplossing voor een echt vraagstuk uit de praktijk rond deze 
uitdagingen. Ook start-ups* kunnen meedoen en hun startende bedrijf inzenden. Voorwaarde is dat het 
bedrijf al tijdens de studie is gestart. 

• De inzending is uitgevoerd door minimaal 3 leerlingen of studenten* die studeren op een groene vmbo-, 
mbo-, hbo-instelling of bij Wageningen University. Inzendingen vanuit niet-groene onderwijsinstellingen 
zijn toegestaan, mits er wél is samengewerkt met studenten van een van de groene onderwijsinstellingen. 
Internationale studenten kunnen eveneens deelnemen aan de Impactprijs, mits zij studeren aan een van 
deze instellingen. 

• Genomineerden voor de impactprijs dienen bereid te zijn om mee te werken aan video-opnames en 
aanvullend beeldmateriaal over het project aan te leveren dat getoond kan worden. Van de 
genomineerden wordt ook verwacht dat zij aanwezig zijn bij de uitreiking. 

• Deelnemers onderschrijven het Reglement en privacy statement Impactprijs Groen Onderwijs 2021. 

* De voorwaarde dat minimaal 3 studenten hebben samengewerkt vervalt voor start-ups. 

Privacy en persoonsgegevens 
Waarvoor verzamelt Impactprijs je persoonsgegevens? 

• Om je te kunnen contacteren en mailings aan je te kunnen versturen. We nemen bijvoorbeeld 
contact met je op als we meer informatie nodig hebben over het project, of als iets niet helemaal 
duidelijk is. 

• Om je te kunnen informeren over het verloop van de prijsvraag. Je bent akkoord dat je via 
mail/een nieuwsbrief op de hoogte wordt gehouden over deelname aan de Impactprijs. 

• Hoe gebruiken we je gegevens die je met het formulier hebt aangeleverd? 

 

https://www.groenpact.nl/verbinden


 

 

 

• De persoonsgegevens die je verstrekt bij de inzending van je project worden uitsluitend gebruikt 
voor de prijsvraag en niet voor andere doeleinden. Je gegevens worden niet zonder je 
toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is. Na de uitreiking van de prijs worden 
je persoonsgegevens verwijderd. 

• De projectgegevens die je verstrekt bij de inzending van je project mag Impactprijs en Groenpact 
verspreiden via diverse media voor PR-doeleinden. Hierbij worden geen persoonsgegevens 
verstrekt, zonder dat hier vooraf toestemming voor is gevraagd. 

Hoe lang behoudt Impactprijs deze gegevens? 

• Impactprijs behoudt jouw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is om tot de uitreiking van 
de prijs over te kunnen gaan. 

Wat als je je gegevens wilt inzien, verwijderen of wijzigen? 

Uiteraard heb je het recht op inzage, wijziging of verwijdering van je persoonlijke gegevens die Impactprijs 
over je verzameld heeft. Ook kun je een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens. Stuur 
hiervoor een verzoek naar Impactprijs@groenpact.nl 

 

 


