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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ KIRBY ΤΗ ΘΕΣ;;» 

& ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

*********** 

Η ατομική επιχείρηση της κ. Λαμπριανίδου Ευθυμίας με έδρα το Καματερό 

Αττικής, επί της οδού Αλεξάνδρας αρ. 27 ΤΚ 134 51, με Α.Φ.Μ. 113693547 (εφεξής 

καλουμένη χάριν συντομίας «Διοργανώτρια»), η οποία (ατομική επιχείρηση) 

τυγχάνει εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας και έμπορος των μηχανών καθαρισμού της 

εταιρείας «KIRBY», εδρεύουσας στις Η.Π.Α. (Κλήβελαντ, Οχάιο), διοργανώνει 

προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ KIRBY ΤΗ ΘΕΣ;;» στο πλαίσιο 

προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό και στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδικαίως και άνευ 

άλλου τινός την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ακόλουθων όρων: 

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι πληρούν  

σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις, ήτοι α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους∙ β) έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα∙ γ) έχουν 

δικαιοπρακτική ικανότητα∙ και δ) έχουν συμπληρώσει πλήρως και προσηκόντως το 

διατιθέμενο από την Διοργανώτρια δελτίο συμμετοχής.  

1.2. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και 

του δικτύου καταστημάτων Kirby, οι συνδεόμενοι με σύμβαση παροχής 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την  Διοργανώτρια, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και 

β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την 

εν λόγω προωθητική ενέργεια. 

2. Διάρκεια 

2.1. Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Τετάρτη 1 

Ιουνίου 2022 και ώρα 09:00 και λήγει το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 

23:59. 
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2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των 

χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας 

λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. 

2.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή 

παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση 

των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την 

δημοσίευσή της στην σελίδα της Διοργανώτριας. 

2.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και 

συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην 

παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται 

αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα 

έναντι οποιουδήποτε, ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του 

συμμετέχοντος. 

 

3. Συμμετοχή στην ενέργεια 

3.1. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική 

ενέργεια ως ακολούθως: Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό αποκτά πρόσβαση με μία 

συμμετοχή (με έναν κλήρο) στην κλήρωση, όταν κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον 

παρουσίασης των συστημάτων καθαρισμού Kirby, παραδώσει στον πωλητή – 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Διοργανώτριας τα πλήρη στοιχεία δέκα (10) 

ατόμων, στα οποία (άτομα) η Διοργανώτρια δύναται να παρουσιάσει τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα να 

αυξήσει τις συμμετοχές του στο διαγωνισμό και ειδικότερα δύναται να λαμβάνει 

επιπλέον μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση (έναν κλήρο), εάν σωρευτικά με την ως 

άνω προϋπόθεση (ήτοι της συστάσεως δέκα ατόμων), ο ενδιαφερόμενος: α) 

βαθμολογήσει με πέντε (5) αστέρια το site της Διοργανώτριας στις αξιολογήσεις του 

google∙ ή β) παραδώσει στον πωλητή της Διοργανώτριας τα πλήρη στοιχεία πέντε 

(5) περαιτέρω προσώπων- πλέον των αναφερόμενων στην 1η προϋπόθεση 

συστάσεων δέκα (10) ατόμων - (π.χ 15 συστάσεις 2 κλήροι - συμμετοχές, 20 
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συστάσεις 3 κλήροι – συμμετοχές κ.ο.κ). Οίκοθεν νοείται ότι τα προτεινόμενα 

πρόσωπα δεν πρέπει να συνοικούν στο ίδιο σπίτι. 

3.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των τρίτων προσώπων 

– συστάσεων, τους οποίους θα προτείνει ο συμμετέχων στο διαγωνισμό προς τη 

Διοργανώτρια. Ο τελευταίος δηλώνει ρητώς ότι έχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συναίνεση των τρίτων προσώπων για την παροχή των στοιχείων τους προς τη 

Διοργανώτρια.  

3.3. Για τη λήψη του επιπλέον κλήρου – συμμετοχής δια της αξιολόγησης της 

Διοργανώτριας με πέντε (5) αστέρια το site της Διοργανώτριας στις αξιολογήσεις 

του google, η τελευταία είτε θα λαμβάνει χώρα παρουσία του πωλητή - 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Διοργανώτριας κατά την κατ’ οίκον 

παρουσίαση των προϊόντων της Διοργανώτριας, ούτε και ο πωλητής θα παραδίδει 

στον συμμετέχοντα τον επιπλέον κλήρο κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης, είτε θα λαμβάνει χώρα εντός της προθεσμίας του διαγωνισμού και ο 

συμμετέχων στο διαγωνισμό θα αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@lamprianidou.gr  σε μορφή print screen την πραγματοποιηθείσα αξιολόγηση 

και αντίστοιχα θα παραλαμβάνει από τα γραφεία της Διοργανώτριας τον επιπλέον 

κλήρο – συμμετοχή. Ρητά αναγνωρίζεται ότι η Διοργανώτρια δικαιούται να 

αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα προβεί σε αρνητική αναφορά στην 

Ενέργεια ή/και στα προϊόντα μέσω λογαριασμού του σε ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης ή στις αξιολογήσεις του Διοργανώτριας του site της στην google. Από το 

Διαγωνισμό, εξάλλου αποκλείονται συμμετέχοντες που στο πλαίσιο της συμμετοχής 

τους προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή καταχωρούν ευαίσθητα 

δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας 

περιεχόμενο έναντι οποιουδήποτε, ή υλικό που αποτελεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 

δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου. 

3.4. Κάθε συμμετέχων στην κλήρωση έχει το δικαίωμα περισσότερων της μίας 

συμμετοχών. Κάθε συμμετέχων στην κλήρωση, όμως, ανεξαρτήτως του αριθμού 

κλήρων, με τα οποία συμμετέχει στο εν λόγω διαγωνισμό και στην οικεία κλήρωση, 

μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνο για ένα δώρο. 

mailto:info@lamprianidou.gr
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3.5. Έγκυρα θα θεωρηθούν τα δελτία συμμετοχής, τα οποία θα πληρούν 

σωρευτικά τους κάτωθι όρους ήτοι: α] θα συμπληρωθούν από φυσικό πρόσωπο, το 

οποίο δικαιούται να συμμετέχει στην κλήρωση σύμφωνα με τα εκτιθέμενα  στους 

όρους του παρόντος∙ β] υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής 

ενέργειας∙ και γ] θα έχουν πλήρως και ευκρινώς συμπληρωμένα όλα τα 

απαιτούμενα πεδία, ήτοι το όνομα και το επώνυμο του διαγωνιζόμενου, τον τόπο 

κατοικίας του, ήτοι την διεύθυνση, τον αριθμό, τον δήμο, τον νομό και τον 

ταχυδρομικό κώδικα, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό) και 

(προαιρετικά) την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την 

αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των 

στοιχείων του. Ελλιπής ή/και μη ορθή ή/και μη αληθής συμπλήρωση των 

στοιχείων του συμμετέχοντος, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια να τον 

αποκλείσει από το διαγωνισμό. 

3.6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά 

κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για 

μόνη τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.  

3.7. Ο Διαγωνισμός προβλέπει ότι ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συστάσεων που θα δώσει στον πωλητή ο εκάστοτε πελάτης, αν διεξαχθούν στο 

σύνολο ΕΞΙ (6) πωλήσεις από τις συστάσεις αυτές μέσα στο χρονικό περιθώριο των 

έξι (6) μηνών, ο εκάστοτε πελάτης κερδίζει αυτόματα ένα Σύστημα Καθαρισμού 

KIRBY midi set.  

 

4. Δώρα 

4.1. Από τον εν λόγω διαγωνισμό, θα αναδειχθούν δια ηλεκτρονικής 

κληρώσεως τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν κατά τη σειρά που επιλάγησαν, 

τα κάτωθι δώρα: 

α) ο πρώτος (1ος) νικητής θα λάβει ως δώρο ένα Σύστημα Καθαρισμού KIRBY 

midi set∙ 
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β) ο δεύτερος (2ος) νικητής θα λάβει ως δώρο έκπτωση 70% στην αγορά μιας 

KIRBY της επιλογής του∙ και 

γ) ο τρίτος (3ος) νικητής θα λάβει ως δώρο έκπτωση 50% στην αγορά μιας 

KIRBY της επιλογής του. 

4.2. Τα δώρα, τα οποία θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της 

παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η 

ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά ή με άλλο έπαθλο ή 

άλλο εν γένει αντάλλαγμα.  

4.3. Τα δώρα είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν είναι δυνατή η 

εκχώρησή τους, είτε εν όλω είτε εν μέρει από τον κληρωθέντα, προς οιονδήποτε 

τρίτο. 

4.4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ποινική ή αστική προς 

οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία 

και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς 

σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε 

άλλη αιτία.  

4.5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα 

Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε 

υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της 

διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα 

προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. 

 

5. Ανάδειξη Νικητών 

5.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 και 

ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας (Καματερό Αττικής, οδός Αλεξάνδρας 

αρ. 27) κατόπιν συλλογής των κλήρων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους 

παραπάνω όρους. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 θα διεξαχθεί 

από την Διοργανώτρια, παρουσία πελατών, βιντεοσκοπημένη κλήρωση μεταξύ των 

συμμετοχών της περιόδου του διαγωνισμού μέσω των αντιστοίχων αποκομμάτων 
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των κλήρων που θα έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι στον διαγωνισμό, 

περιλαμβάνοντας όλες τις έγκυρες συμμετοχές, 

 πάντα εξασφαλίζοντας το τυχαίο της επιλογής των νικητών. Η εν λόγω 

κλήρωση ενδέχεται να διενεργηθεί και με live μετάδοση μέσω των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η Διοργανώτρια. 

5.2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει 

την ημερομηνία διεξαγωγής της. Αν η ολοκλήρωση του διαγωνισμού δεν είναι 

εφικτό να ολοκληρωθεί έως την 21/01/2023 από λόγους οφειλόμενους σε ανωτέρα 

βία ή σε απρόβλεπτο γεγονός, η παραπάνω προθεσμία θα ανασταλεί μέχρι την 

άρση του λόγου, που προκαλεί την οικεία καθυστέρηση και η νέα ημερομηνία του 

διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στη σελίδα της Διοργανώτριας.  

5.3. Κατά την κλήρωση θα επιλεγούν τυχαία έξι (6) δελτία συμμετοχής, εκ των 

οποίων τα τρία πρώτα θα αναγράφουν τους νικητές της κλήρωσης κατά τη σειρά 

που επιλέγησαν, ενώ τα λοιπά τρία θα αντιστοιχούν, ομοίως κατά τη σειρά που 

επιλέγησαν, στους επιλαχόντες, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση  που  

συντρέξει οιοσδήποτε από τους εκτιθέμενους στον όρο 5.6. του παρόντος λόγος  

ακύρωσης του δελτίου συμμετοχής οιουδήποτε εκ των τριών νικητών και 

συνακόλουθα ακυρωθεί/ακυρωθούν οι συμμετοχές του ή/και ο νικητής δεν 

παραλάβει το δώρο του, κατά τα εκτιθέμενα στον όρο 5.4. του παρόντος ή/και δεν 

καταστεί εφικτή η επικοινωνία της Διοργανώτριας με τον εκάστοτε νικητή κατά τα 

εκτιθέμενα στον όρο 5.4. του παρόντος.     

5.4. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο site που διατηρεί η 

Διοργανώτρια ή/και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η 

Διοργανώτρια και οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους, τόσο από την 

ως άνω ανακοίνωση, όσο και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας από την 

Διοργανώτρια στον δηλωθέντα αριθμό επικοινωνίας ή/και στην δηλωθείσα 

ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι νικητές δύνανται να επικοινωνήσουν με τη 

Διοργανώτρια στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2102384280 και 2102384284. Οι νικητές 

θα κληθούν τηλεφωνικώς από τη Διοργανώτρια στο δηλωθέντα από τους ίδιους 
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τηλεφωνικό αριθμό. Αν οιοσδήποτε νικητής δεν απαντήσει στις τηλεφωνικές 

κλήσεις της Διοργανώτριας, η τελευταία θα αποστείλει είτε μήνυμα στον δηλωθέντα 

αριθμό κινητού τηλεφώνου είτε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη δηλωθείσα από 

τους συμμετέχοντες ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση κατά την οποία, οι 

νικητές δεν απαντήσουν στα ως άνω τηλέφωνα ή/και μηνύματα ή/και 

ηλεκτρονικά μηνύματα εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή τους από την Διοργανώτρια και δεν 

επικοινωνήσουν εμπροθέσμως με την Διοργανώτρια ως ανωτέρω 

(συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) ή/και δεν 

αποδεχτούν τα προσφερόμενα σε αυτούς δώρα, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως 

θα απολέσουν οριστικά τα δώρα, και θα κληθεί στη θέση τους να επικοινωνήσει και 

αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε 

περίπτωση που ούτε και αυτός δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια κατά τα 

ανωτέρω ή δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο τότε θα κληθεί στη θέση 

του ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών, κ.ο.κ. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με 

τους νικητές και τους επιλαχόντες για την παραλαβή των δώρων αποβεί άκαρπη. 

Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και τους επιλαχόντες για 

οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας κατά 

τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε 

υποχρέωση απέναντι στους νικητές και τους επιλαχόντες και η Διοργανώτρια 

διατηρεί το δικαίωμα είτε να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το δώρο 

που δεν αναζητήθηκε/αν και/ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από τους νικητές 

ή/και τους επιλαχόντες, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι 

στους ανωτέρω, είτε διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμά της να επαναλάβει την 

κλήρωση σε ημέρα και ώρα που θα δημοσιεύσει την σελίδα της.  

5.5. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – 

φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση 

προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις 

αυτού του είδους οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την 
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ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης 

κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. 

5.6. Σε κάθε περίπτωση ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το 

στάδιο της απόδοσης του δώρου - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε 

περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις∙ (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων∙ (γ) σε 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του 

εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους∙ 

και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του 

και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου, όπως επίσης και τον κλήρο που 

θα έχει εις χείρας του. 

6. Παραλαβή Δώρων 

6.1. Το δώρο του πρώτου νικητή θα παραληφθεί από τα γραφεία της 

Διοργανώτριας. Τα δώρα του δεύτερου και του τρίτου νικητή θα εξαργυρωθούν 

από τους αντίστοιχους νικητές έως την 30.04.2023 και θα παραληφθούν τα 

αντίστοιχα προϊόντα από τα γραφεία της Διοργανώτριας. Για την παραλαβή και 

εξαργύρωση των δώρων, οι νικητές πρέπει να φέρουν μαζί τους οιοδήποτε νόμιμο 

έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους και την ηλικία τους, όπως επίσης 

και τον κλήρο που θα έχουν εις χείρας τους και θα αποδεικνύει ότι είναι ο αριθμός 

που κληρώθηκε.  

6.2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση 

κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του 

δώρου τους. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από την 

Διοργανώτρια και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του 

εξουσιοδοτούμενου.  

6.3. Η υπογραφή εκ μέρους οιουδήποτε εκ των νικητών της απόδειξης 

παραλαβής του οικείου δώρου θα αποδεικνύει άνευ άλλου τινός την πλήρη και 
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προσήκουσα εκπλήρωση εκ μέρους της Διοργανώτριας της υποχρέωσης της για 

παράδοση του οικείου δώρου στον αντίστοιχο νικητή.   

 

7. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης 

7.1. Με τη συμμετοχή στην εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες 

δηλώνουν την κατανόηση των παρόντων όρων στο σύνολό τους και παρέχουν τη 

ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), όπως ισχύει, για τη συλλογή των 

προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής 

του προγράμματος, δηλαδή για τους σκοπούς 1. της διοργάνωσης και 

ολοκλήρωσης της κλήρωσης και 2. της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους 

συμμετέχοντες και τους νικητές του διαγωνισμού, αποκλειστικά σχετικά με το 

πρόγραμμα.  

7.2. Η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς του 

προγράμματος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής 

ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα 

των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα 

πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων του, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων 

μπορεί να επικοινωνεί με τη Διοργανώτρια. 
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7.3. Οιαδήποτε στιγμή ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη 

συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για 

την ανάκληση της συγκατάθεσής του, την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που 

προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, ο 

συμμετέχων μπορεί να απευθυνθεί στη Διοργανώτρια.  

7.4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με την συμμετοχή τους τη 

συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή της εν 

λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης 

καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Η 

Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει και 

δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα νικητών, τις φωτογραφίες 

των συμμετεχόντων, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει 

οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική 

ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχει 

αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων 

πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 

7.5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εκχωρούν αυτομάτως και ατελώς στη 

Διοργανώτρια τα πνευματικά δικαιώματα των στοιχείων και φωτογραφιών με τα 

οποία έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 

7.6. Οι νικητές συμφωνούν στη διαδικασία φωτογράφισης από τη 

Διοργανώτρια. 

 

8. Τροποποίηση Όρων 

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους 

παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας 

προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με 

κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο 

ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της 
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προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση 

μέσω του site της Διοργανώτριας ή/και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

 

9. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανώτριας 

9.1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι 

συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα 

αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από 

οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των 

όρων. 

9.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους 

καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων. 

9.3. Η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που 

βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών 

αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία 

καταστραφούν, μερικά ή ολικά. 

 

10. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση 

10.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και 

συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. 

10.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι 

εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας 

τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή 

θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην 

περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω 

συμμετέχοντα. 

 

11. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Για την επίλυση οιασδήποτε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, 

αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του 
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διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, 

είτε κατά την διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, αποκλειστικά 

αρμόδια ορίζονται τα των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

12. Δημοσιότητα 

Οι όροι συμμετοχής θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό 

τόπο www.lamprianidou.gr ή/και στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που 

διατηρεί η Διοργανώτρια. 

http://www.lamprianidou.gr/

