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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΔΕΛΤΑ Smart SUPERZINGS» 

 

* Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στη Σελίδα της Διοργανώτριας 

deltamoms.gr/meet-the-superzings/» 

** Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», 

η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») ως 

προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της. 

Άρθρο 2 - Δικαίωμα Συμμετοχής 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως ο «Συμμετέχων» ή ο «Χρήστης»). 

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ο Χρήστης 

ενεργό προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ο οποίος είναι σύμφωνος με 

όλους τους όρους χρήσης του μέσου. Διευκρινίζεται ότι ο πάροχος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. 

2.3. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της 

εταιρίας «NUTMEG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η οποία εδρεύει στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 

6, Αθήνα Αττικής, 10561 (η «Διαφημιστική Εταιρεία), καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ 

βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

Άρθρο 3 - Διάρκεια Διαγωνισμού 

3.1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι 

από 23/1/2023 και ώρα Ελλάδος 12:00 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την 06/02/2023 και 

ώρα Ελλάδος 23:59.  

3.2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα τη 12/02/2023 και ώρα Ελλάδος 23:59 θα 

διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή των Δώρων, η οποία θα γίνει στις 13/02/2023 στις 12:00. 

3.3. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα 

διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της Κλήρωσης. 

Άρθρο 4 - Τρόπος Συμμετοχής 

4.1. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα του 

διοργανωτή του διαγωνισμού (https://deltamoms.gr/meet-the-superzings/) και να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία με την συμμετοχή τους στο παιχνίδι των ηρώων όπως αυτό βρίσκεται 

σε εμφανές σημείο της σελίδας και είναι ενεργό για απεριόριστες συμμετοχές από όλους τους 

χρήστες. Μόλις το παιχνίδι ολοκληρωθεί, ο χρήστης επιλέγει τις απαντήσεις του και εφόσον αυτές 

είναι σωστές επιλέγει το πεδίο «Μπες στην κλήρωση» και αυτόματα οδηγείται στη φόρμα 

συμπλήρωσης στοιχείων του/της. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί από 

ανηλίκους, αλλά η καταχώριση των στοιχείων και συμμετοχή στο διαγωνισμό θα είναι από ενήλικο-

γονέα του ανηλίκου και θα εκπροσωπεί τη συμμετοχή. Σε περίπτωση κληρωθείσας συμμετοχής, ο 

συμμετέχων θα λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email του με 

σκοπό να καλέσει στο τηλέφωνο της διοργανώτριας (στο Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ στο τηλ. 800-

1199-800) και να δηλώσει τα στοιχεία του ώστε να του αποσταλεί το δώρο. Εφόσον ο συμμετέχων 

https://deltamoms.gr/meet-the-superzings/
https://deltamoms.gr/meet-the-superzings/
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που έχει κληρωθεί δεν καλέσει εντός προθεσμίας 3 ημερών, η διοργανώτρια θα τον καλέσει με 

σκοπό την καταγραφή των στοιχείων ώστε να αποσταλεί το δώρο που έχει κληρωθεί. 

4.2. Η καταχώριση συμμετοχής σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες συνιστά δήλωση συμμετοχής 

και ενεργοποιεί την συμμετοχή του Χρήστη στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε 

χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των 

όρων του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο 

Διαγωνισμό, ενημερώνοντας την διοργανώτρια στο Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ στο τηλέφωνο 

800-1199-800.  

4.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή, 

της οποίας το περιεχόμενο αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, 

αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή Χρήστη στο Διαγωνισμό. 

4.4. Κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με τον ίδιο email λογαριασμό) μπορεί να συμμετάσχει 

επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται 

ο Συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας. 

Άρθρο 5 - Δώρο – Περιεχόμενο και όροι 

5.1. Τα δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής το «Δώρα») ορίζονται στο πεδίο της 

ιστοσελίδας της διοργανώτριας και συνίσταται στα εξής: 

για πενήντα (50) νικητές,  

• 27 νικητές από 5 SUPERZINGS ΣΕΙΡΑ 4 ΦΙΓΟΥΡΑ ΜΟΝΗ 

• 20 νικητές από 1 SUPERZINGS BLISTER ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3: PIZZA RIDERS 

• 3 νικητές από 1 SUPERZINGS ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 1: ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

5.1. Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (στο εξής το «Δώρα») για πενήντα (50) 

νικητές  ορίζονται στο πεδίο της ιστοσελίδας της διοργανώτριας και συνίστανται σε  φιγούρες και 

παιχνίδια με φιγούρες SUPERZINGS, τα οποία θα δίνονται με βάση την αύξουσα σειρά της 

κλήρωσης, ως εξής: 

1. SUPERZINGS ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 1: ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (3 πρώτοι κληρωθέντες από 1 

τεμάχιο) 

2. SUPERZINGS BLISTER ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3: PIZZA RIDERS (20 επόμενοι κληρωθέντες από 1 

τεμάχιο) 

3. SUPERZINGS ΣΕΙΡΑ 4: ΦΙΓΟΥΡΑ ΜΟΝΗ (27 επόμενοι κληρωθέντες από 5 τεμάχια) 

 

Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο κάθε Συμμετέχων αποδέχεται ότι, εφόσον αναδειχθεί 

Νικητής, θα: 

(i) συγκατατεθεί για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του ίδιου σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό 

την παραλαβή του Δώρου 

5.2. Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν 

ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό 

έχει, αποκλειόμενης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά 

ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ, έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια 

δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική 

ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε 

άλλη αιτία. 

5.3. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του Δώρου σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων ή ο Νικητής δεν έχει τηρήσει οποιονδήποτε εκ των όρων του 

Διαγωνισμού. 
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Άρθρο 6 - Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού 

6.1. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διαφημιστικής. 

6.2. Κάθε συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και 

άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην Κλήρωση. Μετά τη λήξη του 

Διαγωνισμού η Διαφημιστική συγκεντρώνει, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, τις συμμετοχές σε 

ένα αρχείο excel στο οποίο ο κάθε Συμμετέχων έχει ήδη τον αύξοντα αριθμό της συμμετοχής του. 

Στη συνέχεια, η Διαφημιστική, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, μπαίνει στην πλατφόρμα 

κληρώσεων https://www.random.org/, ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήρωση μέσω του 

μηχανισμού της πλατφόρμας και να αναδειχθούν οι νικητές. Σε αυτή την ιστοσελίδα η 

Διαφημιστική, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ορίζει το αριθμητικό όριο/διάστημα, δηλαδή από 

ποιον μέχρι ποιον αριθμό θα ανακύψει ο τυχαίος αριθμός, αναλογικά με τον αριθμό των 

συμμετοχών στον Διαγωνισμό (πχ. από το 1 έως το 600) και ο μηχανισμός αναδεικνύει/επιλέγει 

αριθμούς τυχαία. Η Διαφημιστική, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ανατρέχει στο excel με τις 

συμμετοχές ώστε να εντοπίσει σε ποιον Συμμετέχοντα αντιστοιχεί ο αριθμός, που επιλέχθηκε τυχαία 

από το https://www.random.org/. Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός θα έχει παραπάνω από έναν 

Νικητές επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για όσους αριθμούς νικητών έχουν οριστεί.  

6.3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, πλην των Νικητών, και ισάριθμοι αναπληρωματικοί 

νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο κάθε Νικητής αυτόματα εντός 72 ωρών (από την ώρα 

κλήρωσης) θα ορίζεται Νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον 

επόμενο αύξοντα αριθμό 

6.4. Ο κάθε Νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του ως Νικητή από την Διοργανώτρια με 

email (direct message) στον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του μέσω του οποίου 

υπέβαλε τη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Αν ο Νικητής ανταποκριθεί θετικά στην 

ενημέρωση της Διοργανώτριας, τότε ο Νικητής θα κληθεί να ανακοινώσει στην Διοργανώτρια τα 

κάτωθι προσωπικά δεδομένα του: 

ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»), 

και 

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να δοθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, προκειμένου η 

«Διοργανώτρια» να προχωρήσει στην αποστολή των δώρων. 

Άρθρο 7 - Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία 

7.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, 

ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 

τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, 

φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του 

Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο. 

7.2. Περαιτέρω, η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων 

των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους Συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή 

να δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα 

τρίτου. 

Άρθρο 8 - Λοιποί Όροι 

8.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να 

φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών. 

8.2. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη 

στο διαδίκτυο και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του email Λογαριασμού, η οποία 

ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδα της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.random.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2zZDG-yTZBWuRxIm7A8St8l-r6bUXr3nrhcRLy7B6BZ_6Lvjl-RfzEc0A&h=AT3QBtDeFqgHqhCbX2RpIPA4l2IBGi3J76uc46D7nibLaMS5Y9FOoq0LWy6A0vIj-jyDTiYiPiEgSOLItlHZDBKqJRykVnumVlvXujoGu_mqPDFaMuqLRd7wlPSJHGClVFHP9Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.random.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR27BRu-W3RSXnuJIu3mlkWpCJ088oA6PGClsKEbF4D1GaYX_EVt2oJRnD4&h=AT18QqZ8HUHa28CTr8Jxfv88_6gscCkML_v0hMX1gmCQw6fjpXwS2tjdqwsL2M6coduvW1Yiup_l4uNk7Q7yVlVr3HMcWE9fCrzoE-0os406qEMc_HfEW7RpaDr2pDw9U5rk-A
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των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια 

συστατικά. 

8.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για 

την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των Προσωπικών του Δεδομένων για σκοπούς συμμετοχής 

του στο Διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα 

καταστρέφονται. 

8.4. Η Διοργανώτρια, εφόσον ο Συμμετέχων συμφωνήσει ρητά και εγγράφως προς τούτο, δύναται 

να προβεί σε προβολή του Νικητή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβεί σε 

διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος χωρίς να δικαιούνται στην καταβολή οποιασδήποτε 

αμοιβής ή αποζημίωσης. 

8.5. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής 

με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 

  

Προσωπικά δεδομένα – Ενημέρωση και Δήλωση συναίνεσης 

Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό για τους σκοπούς των παρόντων όρων, διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού και απόδοσης των Δώρων. Με την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχων 

παρέχει την συναίνεσή του σε αυτή την επεξεργασία, ως αναλυτικά εκτίθεται κατωτέρω. Τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από την Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική, ως 

εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της Διοργανώτριας, για όσο χρονικό 

διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.  

Ειδικότερα : 

1. Η υλοποίηση και διεξαγωγή της παρούσας προωθητικής ενέργειας (Διαγωνισμός) απαιτεί και 

προϋποθέτει την επεξεργασία εκ μέρους της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής (για λογαριασμό 

της Διοργανώτριας), αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων 

(Υποκείμενα των Δεδομένων),που συμμετέχουν νόμιμα σε αυτή, με τα απαραίτητα για τη 

συμμετοχή τους στοιχεία (τα Προσωπικά Δεδομένα). Τα υπό επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα 

περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία (και για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο), ανάλογα και με 

τους σκοπούς που προορίζονται να εξυπηρετήσουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού, ως εκτίθενται 

ανωτέρω και μετά τη λήξη αυτού, ενώ έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας των προσωπικών 

δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα Προσωπικά Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από τη 

Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική (για λογαριασμό της Διοργανώτριας), όπως αυτά παρέχονται 

από τους συμμετέχοντες και καθορίζεται ανωτέρω, αποκλειστικά για τις ανάγκες διοργάνωσης, 

διεξαγωγής και εν γένει υλοποίησης της προωθητικής ενέργειας, όπως της συλλογής των 

συμμετοχών, της κλήρωσης των νικητών, της τυχόν αξιολόγηση της προωθητικής ενέργειας, της 

δημοσιότητας των αποτελεσμάτων, καθώς και της παράδοσης/παραλαβής των επάθλων, που 

λαμβάνει χώρα από τη Διοργανώτρια (με βάση το αρχείο με τα ονόματα, το τηλέφωνο και τις 

διευθύνσεις  των νικητών), πάντοτε στο πλαίσιο των περιγραφόμενων εδώ σκοπών και υπό τις 

εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικές ρυθμίσεις. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δύναται, κατά περίπτωση, να 

κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, για την εκπλήρωση και εκτέλεση της προωθητικής ενέργειας, 

σε τρίτους συνεργάτες της, αντιπρόσωπους-εναποθέτες για την αποστολή των επάθλων, υπό την 

προϋπόθεση, ότι η Διοργανώτρια έχει περαιτέρω δεσμεύσει τους εν λόγω τρίτους με αυστηρούς 

όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τους κοινοποιούνται και εν γένει 

επεξεργάζονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού, για την επικοινωνία τους με τους Νικητές του 

Διαγωνισμού, για την παράδοση και παραλαβή των επάθλων και ενδεχομένως προς το σκοπό και 

εκ μέρους τους «προβολής» της παρούσας προωθητικής ενέργειας, μέσω ανακοίνωσης των 

αποτελεσμάτων της, του ονοματεπώνυμου/username του/ων νικητή/ών, μέσω των ιστοτόπων τους 

ή σελίδων τους στα μέσα κοινωνικής ή άλλως, κατά τα υπό 2 κατωτέρω αναφερόμενα, υπό τη ρητή 

επιφύλαξη ότι θα τους παρέχονται μόνο για συγκεκριμένη χρήση, σκοπούς και διάρκεια, μετά τη 

λήξη δε του παρόντος Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια και οι τρίτοι, οφείλουν να διαγράψουν, άλλως 

καταστρέψουν τα προσωπικά δεδομένα, που για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργάστηκαν στα 

πλαίσια του Διαγωνισμού. 

2./ Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει, κατά περίπτωση, το όνομα και επίθετο 

ή/και username (στην περίπτωση που η παρούσα προωθητική ενέργεια τυχόν διεξάγεται μέσω 

μέσου κοινωνικής δικτύωσης) του/ων νικητή/ών και τυχόν επιλαχόντων, μέσω του ιστότοπου, 

τυχόν «εφαρμογής» για έξυπνες συσκευές της Διοργανώτριας ή/και σελίδων τους σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δύνανται να προβεί και σε παντός τύπου, με τα 

παραπάνω μέσα, προωθητική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με τον Διαγωνισμό και τα έπαθλα, όπως 
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ενδεικτικά φωτογραφίες/βίντεο κατά την παραλαβή των επάθλων από το νικητή, οι δε εκάστοτε 

συμμετέχοντες, με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συγκατατίθενται ρητά στη χρήση των 

οποιαδήποτε αρχείων προβολής (σκιασμένα βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες κλπ.) κατά τα ανωτέρω, 

τυχόν υλοποιηθούν κατά την διάρκεια και εξ’ αφορμής του Διαγωνισμού ή κατά την παραλαβή του 

επάθλου τους. Πάντα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα (σκιασμένα βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες 

κλπ.) τυγχάνουν άμεσης διαγραφής/καταστροφής από οποιονδήποτε υλικό φορέα έχουν εγγραφεί, 

μετά το τέλος του Διαγωνισμού και του σκοπού για τον οποίο ελήφθησαν στα πλαίσια αυτού. 

Εννοείται ότι, ο εκάστοτε νικητής δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης φύσεως 

αμοιβής ή αποζημίωσης για τους ανωτέρω λόγους, τυχόν δε άρνηση αυτού ως προς τα παραπάνω 

νομιμοποιεί την Διοργανώτρια να αρνηθεί την χορήγηση σε αυτόν του σχετικού επάθλου. 

3./ Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή 

δήλωση, έγκριση και συναίνεση του εκάστοτε συμμετέχοντα (άνω των 18 ετών) ή τυχόν νόμιμου 

κηδεμόνα του (στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος), για την κατά τα αναφερόμενα 

στην παρούσα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, την τήρηση σχετικού αρχείου για 

τους προαναφερθέντες σκοπούς και την οριζόμενη στην παρούσα διάρκεια και την αποδοχή των 

οριζόμενων στην παρούσα ενημέρωση όρων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένων. Η αθέτηση εκ μέρους κάποιου συμμετέχοντα της ανωτέρω υποχρέωσης και ειδικότερα 

η δήλωση συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια κάποιου ανηλίκου χωρίς την συγκατάθεση του 

ασκούντος την γονική του μέριμνα κηδεμόνα του, καθιστά τη συμμετοχή του άκυρη και στην 

περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια, επιφυλασσόμενη κάθε δικαιώματός της δεν θα λάβει υπόψη της 

τη συγκεκριμένη συμμετοχή και θα προβεί σε άμεση διαγραφή των στοιχείων του εν λόγω 

συμμετέχοντα, χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι αυτού, αποζημιωτική ή άλλη και παντός 

τρίτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η αναζήτηση, αποδοχή 

και παραλαβή των επάθλων από τους νικητές του Διαγωνισμού συνιστούν πλήρη, ανεπιφύλακτη 

και ρητή συγκατάθεση αυτών για την, κατά περίπτωση, χρήση του ονόματός τους (ή username ή 

άλλων στοιχείων τους) και της εικόνας τους (κατά τα ανωτέρω) με αποκλειστικό σκοπό την 

δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, για τη χρήση και επεξεργασία των 

κατά περίπτωση αναγκαίων για το σκοπό του Διαγωνισμού προσωπικών δεδομένων τους, κατά τα 

αναφερόμενα στην παρούσα. 

4./ Κάθε συμμετέχων (ή τυχόν νόμιμος κηδεμόνας του, εφόσον είναι ανήλικος) εγγυάται ότι θα 

παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την συμμετοχή 

του μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Διοργανώτριας ή άλλως και τη συναίνεση συμμετοχής του 

(του ιδίου ή/και του κηδεμονευόμενου) στον Διαγωνισμό. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει ή 

παράξει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι 

Διοργανώτριες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν αδυναμία 

επικοινωνίας μαζί του ή τυχόν μη παράδοση του επάθλου του θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων. 

5./ Η Διοργανώτρια, θα διατηρεί τα κατά τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, σε 

έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή για διάρκεια έως (1) ένα μήνα μετά το πέρας του Διαγωνισμού 

και την κλήρωση των νικητών, προς αποκλειστικό σκοπό την ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση 

αυτής και την προσήκουσα διανομή των επάθλων στους νικητές ή επιλαχόντες, εν συνεχεία δε θα 

προβεί σε διαγραφή/καταστροφή τους, κατά τρόπο οριστικό. 

6./ Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια 

του Διαγωνισμού ή να μεταβάλλει κατά την κρίση της, τους όρους της και τις ημερομηνίες 

συμμετοχής ή τα έπαθλα αυτής χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, δυνάμενη ακόμη και να 

ματαιώνει αυτόν, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τους συμμετέχοντες και χωρίς πέραν 

τούτου να φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το λόγο αυτό έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων σε 

σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Κάθε συμμετέχων γνωρίζει 

και αποδέχεται ότι (εκτός εάν άλλως κατά περίπτωση αποφασιστεί από τη Διοργανώτρια), από και 

με μόνη τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, εφόσον δεν είναι νικητής, δεν θα κερδίσει κάποιο 

δώρο ή λάβει οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα ή άλλης φύσεως αμοιβή ή αποζημίωση σε σχέση με 



7 
 

μόνη τη συμμετοχή του ή/και την κατά το παρόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων του. 

7./ Κάθε συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκεί τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός 

(ΕΕ) 2016/679 και ο ν. 4624/2019, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και 

πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, 

φορητότητας εναντίωσης (αντίρρησης ως προς την επεξεργασία), καθώς και του δικαιώματος να 

ζητά ανθρώπινη επέμβαση. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή σχετικού αιτήματος, 

στην διεύθυνση της Διοργανώτριας, η οποία τα διαχειρίζεται προσηκόντως και τα ικανοποιεί εφόσον 

πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκτός εάν κάποιο αίτημα είναι αστήρικτο ή υπερβολικό ιδίως 

ως ασκόπως επαναλαμβανόμενο, οπότε το αίτημα θα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση καταβολής 

εύλογου διαχειριστικού κόστους. Ειδικότερα, εφόσον κάποιος συμμετέχων ασκήσει κάποιο από τα 

δικαιώματά του αυτά, η Διοργανώτρια θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο και πρόνοια για την ικανοποίηση 

του αιτήματός του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, εφόσον φυσικά αυτή είναι 

εφικτή,(άλλως θα ενημερώσει το Υποκείμενο για επέκταση της προθεσμίας απόκρισης κατά το πολύ 

έως δύο (2) μήνες) και αφού ενημερώσει προηγουμένως το Υποκείμενο, είτε περί του ότι θα προβεί 

στην ικανοποίησή του, είτε ότι, η ικανοποίησή του δεν είναι δυνατή, γνωρίζοντάς του τους λόγους, 

που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Επίσης, κάθε συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα 

να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να 

δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της 

(Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της (www.dpa.gr). 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dpa.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2YEp5lH6hz6xrKJL6OZ2BCcQvKtjp8ikGo5Vq2hnB7KdKEsAKOLuLXDyM&h=AT1o7uveYVqoq99uDuTKPS-oYScISCcMQluDSKUzzm5a1GKsh-tN0RApjFWC_zYknQDUBjetzVxVpbf5OVdVfnJi8y4MV2R0KWlHBshFP3qYrD2EA-Qgc9vEHchoHZDTu6IJme0Q

