
Pfizer geeft volwassenen die al meer dan 10 jaar behandeld worden voor een reumatische 
aandoening of een inflammatoire huidaandoening de kans om hun tekeningen, schilder- 
werken, verhalen of gedichten te laten publiceren*. 

Alle kunstwerken worden gepubliceerd in een boek. Alle volwassenen die aan de wedstrijd 
deelnemen, krijgen dit boek.

Alle deelnemers worden bovendien uitgenodigd voor een bezoek aan de Pfizer Clinical Re-
search Unit (PCRU), een ‘state of the art’ centrum voor vroegtijdig geneesmiddelen on-
derzoek. Het bevindt zich op de site van het Erasmusziekenhuis in Anderlecht, Brussel.  
Het staat in voor de eerste onderzoeksfase van nieuwe geneesmiddelen bij de mens.
* Pfizer kan geen inzendingen gebruiken die een productnaam bevatten.

HOE DEELNEMEN?

Als je al meer dan 10 jaar wordt behandeld voor een reumatische aandoening of een  
inflammatoire huidaandoening en je wil graag op een creatieve manier vertellen, tekenen 
of schilderen hoe deze behandeling jouw leven veranderd heeft,  dan is deze uitnodiging 
iets voor jou.

Maak een tekening of schilderwerk bij voorkeur op een A4 formaat over een van de 
volgende onderwerpen: de impact van de behandeling op je leven, of op je familie, of op je 
werkomgeving. Voeg een titel bij of meer informatie toe over de tekening of het schilderwerk.

Schrijf een kort verhaal of een gedicht (maximum 150 woorden) over hoe je je voelt met de 
behandeling en hoe dit je leven veranderd heeft.

Stuur je tekening, schilderwerk, verhaal of gedicht voor 31 december 2020 naar Pfizer. 

Je kunstwerk zal je na publicatie terugbezorgd worden.

Privacy verklaring: Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzameling, het gebruik  
en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens onder deze privacyverklaring is Pfizer NV  
Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België. Voor meer informatie:  
https://privacycenter.pfizer.com/nl/belgium
We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel om u uw kunstwerk te kunnen terugbezorgen  
en om u uit te nodigen voor het bezoek aan de Pfizer clinical research unit in Anderlecht.  
Dit tot december 2021.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u individuele rechten wenst uit te oefenen,  
neem dan contact met ons op via werespectyourprivacy@pfizer.com of schrijf naar het volgende 
adres: Data Privacy Officer - Legal Department - Pfizer, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België
Indien u niet meer wenst deel te nemen, neem dan contact op met EA20@Pfizer.com
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Elk kunstwerk ver telt een verhaal
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CONSENT
   Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaard ik dat mijn inzending, anoniem, 

gebruikt kan worden (in België en wereldwijd) zonder financiële compensatie 
in volgende materialen en communicatiekanalen en dit tot en met december 2021: 
Pfizer Pro website, Pfizer website, Instagram, Facebook, LinkedIn, promotioneel materiaal 
voor gezondheidswerkers (digitaal en geprinte versie), tijdens Belgische congressen voor 
reumatologen en dermatologen, tentoonstellen binnen de gebouwen van Pfizer, interne 
Pfizer nieuwsbrieven, in patiënten brochure, boek met alle verzamelde kunstwerken.

Vul de onderstaande gegevens in, scheur deze kaart af en stuur ze samen met je tekening, 
verhaal of gedicht in een gefrankeerde A4-omslag naar het hieronder vermelde adres.

Naam
      

      

Adres
      

    

Telefoonnummer
      

Email adres
      

Handtekening

STUUR OF MAIL JE INZENDING SAMEN 

MET DEZE KAART NAAR:

Helga Smets — Pfizer NV   
Pleinlaan 17 — 1050 Brussel

OF MAILBOX: 

EA20@PFIZER.COM


