Όροι Διαγωνισµού
[1] Αντικείµενο του Διαγωνισµού: Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Γαλατσίου 33 και
Μαρκορά, (περαιτέρω «η Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια διαγωνισµό µε την ονοµασία «Καλώς ήρθατε στο Μέλλον…» (περαιτέρω ο
«Διαγωνισµός» ή η «Ενέργεια»).
[2] Δικαίωµα Συµµετοχής στην Ενέργεια: Δικαίωµα συµµετοχής στην Ενέργεια
έχουν όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν µόνιµα
στην Ελλάδα.
[3] Αποκλεισµός Συµµετοχής: α) οι εργαζόµενοι της Διοργανώτριας, β) οι
εργαζόµενοι σε και οι προµηθευτές της Διοργανώτριας, γ) οι σύζυγοι, οι έχοντες
συνάψει σύµφωνο συµβίωσης µε τους ανωτέρω και τα πρόσωπα συγγένειας α’
βαθµού µε τους ανωτέρω, δ) όσοι δεν είναι άνω των 18 ετών. Οποιαδήποτε
συµµετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισµό κατά παράβαση του
παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Ο αποκλεισµός µπορεί να γίνει σε
οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισµού, ακόµα και κατά το στάδιο απόδοσης του
Δώρου.
[4] Διάρκεια του Διαγωνισµού: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το
χρονικό διάστηµα από την 10/06/2019, ώρα 08:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του
Διαγωνισµού») έως και την 23/06/2019, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του
Διαγωνισµού»).
[5] Τρόπος Συµµετοχής στο Διαγωνισµό: Ο Διαγωνισµός απευθύνεται σε όλους
όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν µόνιµα στην
Ελλάδα. Κάθε συµµετέχων συµπληρώνει τη φόρµα στη σελίδα
https://www.edenred.gr/H-edenred-fernei-to-mellon και αποκτά δικαίωµα
συµµετοχής στη κλήρωση του δώρου. Κάθε συµµετέχων δικαιούται να
συµµετάσχει µε µία συµµετοχή ενώ Πολλαπλές συµµετοχές δε θα ληφθούν υπόψιν
από τη Διοργανώτρια .
[6] Δώρο:
Όλες οι έγκυρες συµµετοχές που µαζεύτηκαν κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισµού,
ήτοι από την Έναρξη έως τη Λήξη, θα περιληφθούν στην κλήρωση που θα
πραγµατοποιηθεί στις 28/06/2019, ώρα 13:00.
Θα κληρωθεί ένα (1) Apple Watch από το σύνολο των συµµετοχών που πήραν
µέρος από την έναρξη 10/06/2019, ώρα 08:00 µέχρι και τη λήξη 23/06/2019, ώρα
23:59 του διαγωνισµού.

[7]. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή:
Ο νικητής θα προκύψει µε τη χρήση online εργαλείου για την τυχαία ανάδειξη
νικητή.
[8] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συµµετοχές εφόσον δεν
είναι σύµφωνες µε τους όρους του παρόντος.
[9] Ενηµέρωση για την κατακύρωση: Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει
τηλεφωνικά µε τον νικητή του δώρου του Διαγωνισµού, Κατά την επικοινωνία θα
ζητηθεί από τον νικητή του δώρου τα εξής στοιχεία, για την εξακρίβωση της
ταυτοπροσωπίας: ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, διεύθυνση παράδοσης δώρου.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τον Νικητή του
Διαγωνισµού εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών
από την ηµέρα της πρώτης επικοινωνίας, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά
κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Στην περίπτωση αυτή, η
Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το εν λόγω Δώρο σε Νικητή που θα προκύψει
από νέα κλήρωση. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δε φέρει καµία απολύτως
ευθύνη για τη µη εύρεση του Νικητή, εφόσον ακολουθηθεί η προαναφερόµενη
διαδικασία αναζήτησής του.
[10] Ευθύνη: Η Διοργανώτρια ευθύνεται έναντι των Συµµετεχόντων µόνο για τη
διάθεση του δώρου στον Νικητή. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει
πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο (internet) µε δικά τους τεχνικά
µέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα
από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήµατα ή
τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραµµών, online συστηµάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτηµάτων υπολογιστών,
λογισµικού, µη αποστολή ή λήψη δεδοµένων λόγω έλλειψης διαθέσιµου χώρου ή
λόγω τεχνικών προβληµάτων ή συµφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε
διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασµού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης
µε το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή
παράνοµες ενέργειες ή επεµβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή
αποτύχει η συµµετοχή στα πλαίσια της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της
Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία
αµέλεια και σε καµία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα
ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό της. Μετά τη Λήξη του

Διαγωνισµού και τη διανοµή του δώρου κατά τα εις το παρόν προβλεπόµενα,
κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα
υπέχει ούτε θα αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των
Διαγωνιζοµένων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι µετά τη Λήξη του Διαγωνισµού την
23/06/2019, ώρα 23:59 του διαγωνισµού ή την τροποποιηµένη ηµεροµηνία λήξης
του Διαγωνισµού, δεν θα ληφθούν υπόψη εκπρόθεσµες συµµετοχές
[11] Δηµοσιότητα: Οι όροι συµµετοχής του Διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα https://www.edenred.gr/H-edenred-fernei-to-mellon/terms
[12] ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.1 Ασφάλεια Προσωπικών.

Δεδοµένων: Η διαδικασία επεξεργασίας

προσωπικών δεδοµένων διεξάγεται µε τρόπο που διασφαλίζει την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τους όρους του
Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 (GDPR). Η Διοργανώτρια χρησιµοποιεί τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφάλειας και ακολουθεί τους
απαραίτητους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων,
από οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, λανθασµένη χρήση,
αλλοίωση,

απαγορευµένη

διάδοση,

γνωστοποίηση,

απώλεια

ή

τυχαία/αθέµιτη καταστροφή και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας.
Η Διοργανώτρια συλλέγει προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων, όπως
αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία έκαστος συµµετέχων ανακοινώνει
στη Διοργανώτρια και συγκεκριµένα τα εξής στοιχεία: όνοµα, επώνυµο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η Διοργανώτρια συλλέγει και επεξεργάζεται
τα προσωπικά δεδοµένα του συµµετέχοντα αποκλειστικά και µόνο για τους
άνω αναφερόµενους σκοπούς, όπου τα προσωπικά δεδοµένα αυτά
ενδέχεται

να

χρησιµοποιηθούν

για

την

αποστολή

ενηµερωτικών

ειδοποιήσεων για υπηρεσίες, προϊόντα και προωθητικές ενέργειες της
Διοργανώτριας.
1.2 Τα Δικαιώµατα του Συµµετέχοντα: Έκαστος συµµετέχων πληροφορείται ότι
έχει δικαίωµα ενηµέρωσης (διαφάνεια), ότι µπορεί να αιτηθεί πρόσβαση
στα προσωπικά του δεδοµένα που έχει γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια,
(δικαίωµα πρόσβασης), να αιτηθεί τη διόρθωση ή/και διαγραφή των
Προσωπικών

του

Δεδοµένων

(δικαίωµα

διόρθωσης

δικαίωµα

διαγραφής/δικαίωµα στη λήθη), δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας,
ενώ ο Συµµετέχων µπορεί να ζητήσει και τη διαβίβαση των δεδοµένων του
από τη Διοργανώτρια σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων
(δικαίωµα στη φορητότητα), δικαίωµα εναντίωσης και δικαίωµα στην
ανθρώπινη

παρέµβαση,

Διοργανώτρια

ή

µέσω

αποστέλλοντας
e-mail

στην

σχετική

αίτηση

ηλεκτρονική

στη

διεύθυνση

dpo.greece@edenred.com. Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των
ως άνω αναφεροµένων δικαιωµάτων του Συµµετέχοντα, η Διοργανώτρια
θα λάβει κάθε δυνατό µέτρο για την ικανοποίηση του αιτήµατος εντός (1)
µηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενηµερώνοντας γραπτώς
το Συµµετέχοντα για την ικανοποίηση του αιτήµατος, ή τους λόγους που
εµποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος, ή και την ικανοποίηση
ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόµενων δικαιωµάτων,
σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων. Κάθε
υποκείµενο

δικαιωµάτων

έχει

δικαίωµα

καταγγελίας

στην

Αρχή

Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
1.3 Διαβίβαση σε Τρίτους: Τα προσωπικά δεδοµένα ενδέχεται να διαβιβάζονται
προς επεξεργασία σε τρίτα µέρη, µε σκοπό την ολοκλήρωση της παροχής
της υπηρεσίας που περιγράφεται ανωτέρω. Τα µέρη αυτά, λαµβάνουν τα
ίδια µέτρα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του συµµετέχοντα µε
τη Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια µεριµνά και ελέγχει τους συνεργάτες της
ώστε να λαµβάνουν τα ίδια µέτρα προστασίας των προσωπικών των
συµµετεχόντων µε αυτά που λαµβάνει η Διοργανώτρια, κατά τη σχετική
επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί µόνο στο πλαίσιο ρητής και
έγγραφης εντολής της Διοργανώτριας. Με τη συµµετοχή τους, οι
Συµµετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια για την
προβολή του Διαγωνισµού και των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο και τα ΜΜΕ. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωµα να
δηµοσιεύσει και χρησιµοποιήσει για διαφηµιστικούς σκοπούς τα ονόµατα
ή/και φωτογραφίες των νικητών, η δε συµµετοχή στο Διαγωνισµό

ερµηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών
πνευµατικών τους δικαιωµάτων αζηµίως.
[13] Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια δικαιούται να
µεταβάλει τους όρους συµµετοχής χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση
(συµπεριλαµβανοµένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την
Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενηµερώνοντας σχετικά µέσω της ιστοσελίδας
https://www.edenred.gr/H-edenred-fernei-to-mellon/terms
µε ηµεροµηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ηµεροµηνία της
σχετικής ενηµέρωσης.
[14] Εφαρµοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και
συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά µε τον
Διαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
[15] Αποδοχή των όρων: Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

