ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[TEXTIT]

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία με την επωνυμία «FOUR LETTER ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ», (εφεξής «η Διοργανώτρια»), και με
διακριτικό τίτλο «fourletter» η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Φειδιππίδου 8,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει τον διαγωνισμό «TEXTit» για λογαριασμό της εταιρίας
«ΑΜΒΥΞ ΑΕ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 6.
Τα προϊόντα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
Serkova βότκα 700ml,
Serkova Crystal βότκα 700ml,
Τα ως άνω προϊόντα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπορεί να βρει όποιος ενδιαφέρεται στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (supermarkets) των κάτωθι εταιρειών:
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ΑΛΥΣΙΔΑ Σ/Μ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
MY MARKET
ΠΕΝΤΕ ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
OK ANYTIME
MARKET IN
BAZAAR
ΣΥΝ.ΚΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.
C.R.M. ΑΡΙΑΔΝΗ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΤΕΡΖΗΣ
ΧΑΡΑ
ΞΕΝΟΣ
ΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΚΕ
ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΓΕΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ

28
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ΜΟΥΡΓΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ
KOSMOPLUS
E-FRESH
ΜΕΝΕΓΚΗΣ

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι είναι μόνιμοι
κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι του παρόντος, η Διοργανώτρια διατηρεί το
δικαίωμα αποκλεισμού των συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε στάδιο.
Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι εργαζόμενοι
στην ΑΜΒΥΞ Α.Ε., όσοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διεξαγωγή του διαγωνισμού καθώς και όσοι
συνδέονται με τα εν λόγω πρόσωπα με συγγένεια α΄και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και της
περιουσίας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.
3. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και
συναλλακτικά ήθη. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει
τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.
Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:
Ο ενδιαφερόμενος θα βρίσκει σε κάθε φιάλη των ως άνω προϊόντων που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό ειδικό έντυπο (neck hanger) το οποίο αναγράφει τις οδηγίες για την έγκυρη συμμετοχή
στον διαγωνισμό καθώς και αυτοκόλλητου στο κάτω μέρος του μπουκαλιού στο οποίο αναγράφεται
ένας μοναδικός κωδικός. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ξύσει το αυτοκόλλητο για να αποκαλυφθεί ο
συγκεκριμένος μοναδικός κωδικός. Στη συνέχεια αποστέλλει SMS μήνυμα στο 19129, με τη λέξη
ΤΕΧΤΙΤ, κενό και τον μοναδικό κωδικό (με χρέωση 0,11ευρώ/SMS, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, βάσει μηνιαίου λογαριασμού), Εναλλακτικά μπορεί να
καταχωρήσει τον κωδικό στην ιστοσελίδα www.serkova-textit.com χωρίς καμία χρέωση.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος. Οποιοσδήποτε
ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, μπορεί να λάβει δωρεάν κωδικό στα γραφεία της
Διοργανώτριας αφού κλείσει ραντεβού καλώντας στο 2106090646.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών χρησιμοποιώντας διαφορετικό
κωδικό. Κάθε αποστολή SMS ή καταχώριση μέσω web, από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως ξεχωριστή
συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσω αποστολής SMS ή μέσω web, εντός
των χρονικών ορίων του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι το χρόνο λήξης του διαγωνισμού και όπως αυτή η
χρονική στιγμή ανακοινώνεται και εφόσον συνοδεύονται κατά την καταχώρηση τους από όλα τα
υποχρεωτικά στοιχεία. Κάθε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων και χωρίς την καταχώρηση των
υποχρεωτικών στοιχείων, θα θεωρείται άκυρη.
Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 4 κατωτέρω ή μετά την τυχόν
κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, το ειδικό έντυπο (neck
hanger) που βρίσκεται στις φιάλες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκήρυξης του Διαγωνισμού και τυχόν
κωδικοί συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που χορηγήθηκαν από τη Διοργανώτρια, θεωρούνται
αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή
ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον την Εταιρεία και τη Διοργανώτρια και δεν παρέχουν κανένα
απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 15/6/2021 και ώρα 00.01 έως την 31/8/2021 και ώρα 23:59
5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ
Οι νικητές θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση στις 7/9/2021 και ώρα 12.00
Η διενέργεια της κλήρωσης θα γίνει παρουσία του Συμβολαιογράφου, τα στοιχεία του οποίου
αναφέρονται στον όρο 10.3. Συγκεκριμένα, την ημερομηνία, που θα οριστεί, θα διεξαχθεί από τον
Διοργανωτή ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της
επιλογής. Θα γίνει μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση για κάθε δώρο μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δυο (2) επιλαχόντες για κάθε κατηγορία δώρου, οι οποίοι θα
κληθούν να το παραλάβουν (σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής τους) σε περίπτωση αποκλεισμού,
αδιαφορίας ή άρνησης του νικητή
Ο νικητής κάποιου δώρου αποκλείεται από τις επόμενες κληρώσεις ακόμα κι εάν έχει και άλλες
συμμετοχές.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.serokova-textit.gr εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την κλήρωση. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές στον αριθμό
τηλεφώνου με το οποίο υποβλήθηκαν οι συμμετοχές τους, για να τους ενημερώσει, για τη διαδικασία
που θα ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους.
Ο νικητής θα μεταβεί όπου του υποδείξει ο Διοργανωτής προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του
με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων και να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής. Κατά την
επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους για την δυνατότητα
εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Ο νικητής, προκειμένου να
παραλάβει το δώρο, θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του
(διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) και αντίγραφο λογαριασμού κινητού ή πιστοποίηση
καρτοκινητού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην οποία ανήκει ο αριθμός με τον οποίο έλαβε
μέρος στο διαγωνισμό. Κατά την παραλαβή του επάθλου, ο νικητής θα υπογράψει τη σχετική δήλωση
αποδοχής του δώρου που θα του παρέχεται από την εταιρεία που θα το διαθέσει

Σε περίπτωση που μετά από 5 ημέρες από την διεξαγωγή της κλήρωσης, η Διοργανώτρια δεν
μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες
(ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα
με τη σειρά της κλήρωσης. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και με τους επόμενους επιλαχόντες,
εφόσον χρειασθεί. Εάν και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας το δώρο δεν το έχει
αποδεχθεί κάποιος νικητής, το δώρο θα μείνει αδιάθετο.
Η Διοργανώτρια και η HUB SMS δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων
κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, τα οποία είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη
βλάβη του εξοπλισμού του (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες
τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Επιπλέον η Διοργανώτρια και η
HUB SMS δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει
σωστή χρήση της υπηρεσίας.
Για περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας, όπως εάν ο χρήστης
προσκομίσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία, τότε η Διοργανώτρια κατά τη διακριτική της ευχέρεια,
έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στον επόμενο κατά σειρά αναδειχθέντα νικητή.

6. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα δώρα που προκηρύσσονται για το διαγωνισμό είναι τα εξής:
-

-

-

-

-

-

-

3 Menu 4ων ατόμων με συνταγές και επιμέλεια του Master Chef Σταύρου Βαρθαλίτη (θα
αποσταλούν στο σπίτι του εκάστοτε Νικητή εφόσον το επιτρέπει η απόσταση χωρίς να
αλλοιωθούν τα προϊόντα του μενού)
1 Ταξίδι 2 διανυκτερεύσεων στην Σαντορίνη για 2 άτομα σε κατάλυμα της επιλογής της
διοργανώτριας (περιλαμβάνεται πρωινό και αεροπορικά εισιτήρια από και προς τον
προορισμό – δεν περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης από και προς το αεροδρόμιο)
1 Ταξίδι 2 διανυκτερεύσεων στην Μύκονο για 2 άτομα σε κατάλυμα της επιλογής της
διοργανώτριας (περιλαμβάνεται πρωινό και αεροπορικά εισιτήρια από και προς τον
προορισμό – δεν περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης από και προς το αεροδρόμιο)
1 Ταξίδι 2 διανυκτερεύσεων στο Πήλιο για 2 άτομα σε κατάλυμα της επιλογής της
διοργανώτριας
(περιλαμβάνεται πρωινό
–
δεν περιλαμβάνονται έξοδα
μετάβασης/επιστροφής προς/από τον προορισμό)
1 Ταξίδι 2 διανυκτερεύσεων στα Ζαγοροχώρια για 2 άτομα σε κατάλυμα της επιλογής της
διοργανώτριας
(περιλαμβάνεται πρωινό
–
δεν περιλαμβάνονται έξοδα
μετάβασης/επιστροφής προς/από τον προορισμό)
1 Ταξίδι 2 διανυκτερεύσεων στην Μονεμβασιά για 2 άτομα σε κατάλυμα της επιλογής της
διοργανώτριας
(περιλαμβάνεται πρωινό
–
δεν περιλαμβάνονται έξοδα
μετάβασης/επιστροφής προς/από τον προορισμό)
1 Μάθημα Scuba Diving για ένα άτομο επιπέδου «Αρχάριου» σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (δεν
περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης προς/από τις εγκαταστάσεις του παρόχου της υπηρεσίας )
1 διαδρομή Rafting για 4 άτομα στον Λούσιο Ποταμό (δεν περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης
προς/από τις εγκαταστάσεις του παρόχου της υπηρεσίας )

-

1 Πτήση Parapente - 20 λεπτών για 2 άτομα (δεν περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης προς/από
τις εγκαταστάσεις του παρόχου της υπηρεσίας )

-

1 Group Paintball - ελάχιστη συμμετοχή 6 ατόμων (δεν περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης
προς/από τις εγκαταστάσεις του παρόχου της υπηρεσίας )

-

1 διαδρομή River Trekking για 2 άτομα (δεν περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης προς/από τις
εγκαταστάσεις του παρόχου της υπηρεσίας )

-

100 Cocktail Set – Κάθε σετ θα περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Serkova Crystal Pure 700ml, δυο
3Cent mixers 2 ποτήρια cocktail και ένα cocktail Sheiker

Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε
μπορούν να πωληθούν, να ανταλλαγούν ή να εξαργυρωθούν. Οι δε νικητές οφείλουν να
συμπεριφέρονται καλή τη πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Τα δε δώρα εμπειριών
(Master Chef Menu, Ταξίδια, Scuba Diving, Rafting, Parapente, River Trekking, Group Paintball θα
πρέπει να αξιοποιηθούν έως της 31/12/2021 με τους περιορισμούς της εποχικότητας που ορίζει η
κάθε εμπειρία για λόγους ασφαλείας ή καιρικών συνθηκών)
Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή
εξουσιοδότηση του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης ή κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό
κλήσης του κινητού τηλεφώνου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής δεν είναι ο κάτοχος του
κινητού ή είναι κάτοχος εταιρικής σύνδεσης, τότε για την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νόμου (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), την οποία θα υπογράφει (με
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή) ο κάτοχος του κινητού ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας σε περίπτωση εταιρικής σύνδεσης, στην οποία θα δηλώνει πως έχει δώσει
το δικαίωμα στο χρήστη-νικητή του διαγωνισμού να χρησιμοποιεί την τηλεφωνική σύνδεση ή κάρτα
SIM για προσωπική χρήση και πως ο ίδιος αποποιείται του δικαιώματος του δώρου, το οποίο πλέον
θα παραλάβει ο κατονομαζόμενος νικητής. Άλλως το δώρο μπορεί να παραληφθεί μόνον από τον
ιδιοκτήτη
του
αριθμού
που
κέρδισε.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω
ανακοινωθέντων Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς
οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και για
οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με
τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη
για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση
έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των
δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του
Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της
Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά
δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω
προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους,

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα
των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις
οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού,
εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η Διοργανώτρια θα επιδείξει απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για
κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών του διαγωνισμού
και για την επικοινωνία της Διοργανώτριας μαζί τους. Τα στοιχεία της ταυτότητας θα τηρούνται έως
την παράδοση των δώρων και ακολούθως τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται. Η Διοργανώτρια
υποχρεούται κατά την παράδοση των δώρων στους νικητές να παραλάβει δήλωση συναίνεσης των
νικητών ότι οι τελευταίοι έλαβαν γνώση και συναινούν στην διαβίβαση των στοιχειών τους και στη
χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς.
Οι νικητές του διαγωνισμού πρέπει να δηλώσουν εγγράφως τη συγκατάθεσή τους και να δώσουν
εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του
μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού ή τηλεοπτικού μέσου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Διοργανώτρια έχει
το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με
την απονομή και την κλήρωση των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς. Η Διοργανώτρια διατηρεί
επίσης το δικαίωμα, εφόσον λάβει τη σχετική έγγραφη συγκατάθεση του νικητή του διαγωνισμού,
να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής
του δώρου. Ο νικητής πρέπει να υπογράψει μία δήλωση συγκατάθεσης σύμφωνα με την οποία δίνει
τη δυνατότητα στο Διοργανωτή να κάνει χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο,
φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του
δώρου.

2. Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και της σχετικής ελληνικής
εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης,
αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός
τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών
συναινέσεων.
3. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να διαγραφούν όλα τα
προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού. Τα ως άνω δικαιώματα
μπορούν να ασκηθούν και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, στη
διεύθυνση αυτής, στα Βριλήσσια, οδός Αττικής 55. Εκτελών δε την Επεξεργασία για τις ανάγκες του
νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου
Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα
αυτής www.dpa.gr.
8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων του
Διαγωνισμού (ή των αλλαγών τους), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε
περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους
συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της
παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι
παρακάτω
περιπτώσεις:
(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του
Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις.
(β) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή
εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω
στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.
Ο κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που μας
χορηγεί, τα οποία (δεδομένα) δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε ή ακόμα και να ζητήσει να
διαγραφούν στο σύνολο τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι
κατά τη διαγραφή του λογαριασμού του διαγράφονται αυτόματα και όλες οι συμμετοχές του στον
διαγωνισμό και εξαιρείται από το δικαίωμα κλήρωσης για τη διεκδίκηση των δώρων.
9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους
του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούται
να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη
διάρκειά του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση αυτής, καθώς και να
ματαιώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της
ιστοσελίδας στο www.valegoal.gr και με κάθε πρόσφορο μέσο και καταθέτοντας νεότερο έγγραφο
στο συμβολαιογράφο τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται κατωτέρω στο υπό στοιχείο 10.3. Η
Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.
10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 Στις αναφορές του διαγωνισμού όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός υψηλής χρέωσης 19129,
παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, τις
χρεώσεις, καθώς και τον τηλεφωνικό πάροχο, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ.

10.2 Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το
Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η
αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες
με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
10.3 Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού θα κατατεθούν στην Συμβολαιογράφο Πειραιώς Κα
Αικατερίνη Βρεττάκου (Διεύθυνση Γραβιάς 32,ΤΚ 18545 Πειραιάς, Tηλ: 2104611534), παρουσία της
οποίου θα διενεργηθεί η σχετική κλήρωση.

10.4 Για τυχόν παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με το τεχνικό σκέλος του διαγωνισμού, οι
συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στη Διοργανώτρια , στο τηλέφωνο 210 6090646 (9:30 π.μ.
– 17:30μ.μ.).

