ΓΙΩΤΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αντικείμενο. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισού
130 (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια & κληρώσεις, σε
συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στον
Άλιμο Αττικής, επί της οδού Ήρωος Μάτση και Αρχαίου Θεάτρου (εφεξής «ΜSPS»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στηv προωθητική ενέργεια
έχουν πρόσωπα άνω των 18 ετών που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της MSPS και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, β) οι
σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’)
βαθμό. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της προωθητικής ενέργειας, ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των δώρων.
3. Διάρκεια. Η προωθητική ενέργεια θα λάβει χώρα στο Εμπορικό Κέντρο THE
MALL ATHENS (Σημείο Bershka, Επίπεδο 2) την Παρασκευή 16/3/2018, ώρες 16.00 –
21.00 και το Σάββατο 17/3/2018, ώρες 11.30 – 16.30. Κάθε ημέρα θα υπάρχουν δύο
επιμέρους περίοδοι συμμετοχής. Την Παρασκευή 16/3, η 1η περίοδος συμμετοχής
είναι από ώρα 16.00 έως 18.30 και η 2η περίοδος από ώρα 19.00 έως 20.15. Το
Σάββατο 17/3, η 1η περίοδος συμμετοχής είναι από ώρα 11.30 έως 14.00 και η 2η
περίοδος από ώρα 14.30 έως16.00.
4. Τρόπος Συμμετοχής. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής επισκεφθούν
το συγκεκριμένο σημείο τις παραπάνω ημέρες και ώρες που θα λαμβάνει χώρα η
προωθητική ενέργεια, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτήν και να
διεκδικήσουν ένα από τα Δώρα που θα διατεθούν με κλήρωση. Η δήλωση
συμμετοχής θα γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια κάποιας από τις ως άνω περιόδους
συμμετοχής και συνίσταται στην συμπλήρωση των στοιχείων των ενδιαφερομένων
(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail) με την βοήθεια της προωθητικής
ομάδας που θα τα συγκεντρώνει σε μία εφαρμογή tablet. Ως «έγκυρη συμμετοχή»
νοείται η συμμετοχή που είναι πλήρης ως προς όλα τα παραπάνω υποχρεωτικά
στοιχεία συμμετοχής. Η συμμετοχή είναι εφικτή μόνον μέσω της ειδικής
ηλεκτρονικής εφαρμογής και μόνον στον χώρο όπου διεξάγεται η προωθητική
ενέργεια.
Διευκρινίζεται ότι οι συμμετοχές θα συγκεντρώνονται ανά ημέρα και ανά περίοδο
συμμετοχής, όπως αναφέρεται στον προηγούμενο όρο και κάθε συμμετέχων έχει
δικαίωμα μίας (1) μόνον συμμετοχής στην κλήρωση κάθε περιόδου της ενέργειας.
Για την έγκυρη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται αγορά κάποιου
προϊόντος του Διοργανωτή.

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών - Δώρα. Οι τυχεροί νικητές θα αναδειχθούν με
κλήρωση. Θα διεξαχθούν συνολικώς έξι (6) κληρώσεις: μία αμέσως μετά την λήξη
κάθε μίας από τις περιόδους συμμετοχής (δηλ. συνολικώς τέσσερις), μία μεγάλη
κλήρωση στο τέλος της 1ης ημέρας και μία μεγάλη κλήρωση στο τέλος της 2ης ημέρας
της προωθητικής ενέργειας.
Στην κλήρωση καθεμίας από τις τέσσερις περιόδους συμμετοχής θα τοποθετηθούν
μόνον οι συμμετοχές που συγκεντρώθηκαν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή κατά
την διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου.
Στην μεγάλη κλήρωση στο τέλος κάθε ημέρας της προωθητικής ενέργειας θα τοποθετηθούν όλες οι συμμετοχές που συγκεντρώθηκαν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή
την αντίστοιχη ημέρα.
Όλες οι κληρώσεις θα γίνουν στον χώρο διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με
χρήση ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο μέσω της χρήσης αλγορίθμου διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης.
Από κάθε κλήρωση περιόδου θα αναδειχθούν δέκα τυχεροί που κερδίζουν από μία
σακούλα με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ και ένας τυχερός που κερδίζει ένα μάθημα μαγειρικής
στο κατάστημα “Yoleni’s” στο Κολωνάκι. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν συνολικά είκοσι δύο (22) νικητές ανά ημέρα.
Από κάθε μεγάλη κλήρωση θα αναδειχθεί ένας τυχερός που κερδίζει μία συσκευή
mixer μάρκας IZZY. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν συνολικά δύο (2) νικητές.
Επίσης, θα κληρωθούν και επιλαχόντες νικητές για την περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατή η επικοινωνία με κάποιο νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του.
6. Ενημέρωση Νικητών. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται επιτόπου
στον χώρο της προωθητικής ενέργειας, αμέσως μετά από κάθε κλήρωση, καθώς και
στον διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr, τη Δευτέρα 19/03. Σε
περίπτωση που κάποιος νικητής δεν βρίσκεται στον χώρο της προωθητικής ενέργειας,
ο Διοργανωτής θα τον ειδοποιήσει µε e-mail ή τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή με τον
τρόπο που θα του έχει υποδειχθεί για την παραλαβή των δώρων εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή του, αυτός χάνει το δικαίωμα λήψης του
δώρου και τη θέση του θα καταλαμβάνει αυτόματα ο πρώτος επιλαχών κατά τη
σειρά κλήρωσης νικητής. Οι ενέργειες ειδοποίησης θα αποδεικνύονται πλήρως από
τη γραπτή καταγραφή του του Διοργανωτή. Για το μάθημα μαγειρικής στο κατάστημα “Yoleni’s” στο Κολωνάκι απαιτείται προκράτηση θέσης και μπορεί να ισχύουν
περιορισμοί. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους αντίστοιχους νικητές από
τον Διοργανωτή που θα επικοινωνήσει μαζί τους.
7. Παραλαβή των Δώρων. Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους επιτόπου. Σε
περίπτωση που κάποιος νικητής δεν ευρίσκεται ακόμη στον χώρο της προωθητικής
ενέργειας, θα μπορεί να παραλάβει το δώρο του από τις εγκαταστάσεις του
Διοργανωτή (Λ. Κηφισού 130, Περιστέρι, Αττική). Για την παραλαβή δώρου είναι
απαραίτητη η συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής. Η ευθύνη

του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Ο
Διοργανωτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι οποιουδήποτε
συμμετέχοντα για οποιαδήποτε αιτία.
8. Δημοσιότητα. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό
τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr και η αποδοχή τους θα γίνεται μέσω του tablet
στον χώρο της εκδήλωσης. Επίσης, οι όροι θα υπάρχουν εκτυπωμένοι στον χώρο του
Εμπορικού Κέντρου THE MALL ATHENS (Σημείο Bershka, Επίπεδο 2) όπου διεξάγεται
η προωθητική ενέργεια.
9. Δημοσιότητα της Εκδήλωσης . Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί, ενώ θα
υπάρχει και φωτογραφική κάλυψη. Τα άτομα που συμμετέχουν στην εκδήλωση –
ατομικά, αλλά και ως ασκούντες την γονική μέριμνα των παιδιών τους που τυχόν
παρευρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης – παρέχουν στον Διοργανωτή, άνευ
οποιουδήποτε ανταλλάγματος, το δικαίωμα να λάβει οπτικοακουστικό υλικό και να
το χρησιμοποιήσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, στα διαδικτυακά
μέσα και τις πλατφόρμες που διατηρεί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και
μέσω Μ.Μ.Ε. πανελλαδικής ή/ και τοπικής εμβέλειας, για απεριόριστο χρονικό
διάστημα.
10. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει,
να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε την προωθητική ενέργεια, καθώς
επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, της αντικατάστασης των Δώρων με άλλα ανάλογης αξίας και των κληρώσεων, για οποιονδήποτε
λόγο και κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης
που θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής
ανακοίνωσης.
11. Προσωπικά Δεδομένα. Με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια οι
συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη
βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως
αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από το Διοργανωτή ή/και από άλλα τρίτα
πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής της
προωθητικής ενέργειας, της ανακήρυξης των Νικητών και της δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων της. Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα
των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.
2472/1997, όπως ισχύει και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων
δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους και θα καταστραφούν μετά την απόδοση των
Δώρων στους Νικητές.
12. Αποδοχή των Όρων. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό
Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη

αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

