OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, διοργανώνει
προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με επιλεγμένα δώρα για τους συμμετέχοντες, στα πλαίσια
της εμπορικής έκθεσης TRANSPORT SHOW 2018 που λαμβάνει χώρα στο Εκθεσιακό
Κέντρο MEC στην Παιανία Αττικής.
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00, μέχρι την
Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν
λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται αυτόματα.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι
κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
είναι κάτοχος ή οδηγός επαγγελματικού οχήματος και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η
συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και
την εγγραφή του συμμετέχοντα.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., TERRA A.E. και IVECO S.p.A., καθώς και των συγγενών αυτών α΄
βαθμού και των συζύγων τους.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής: Οι χρήστες καλούνται να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο καθώς και τη συνημμένη σε αυτό φόρμα επικοινωνίας.
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ ΜΙΑ (1) συμμετοχή στον διαγωνισμό. Αν πέσει
στην αντίληψη της διοργανώτριας εταιρείας ότι κάποιος χρήστης προσπαθεί να συμμετάσχει
περισσότερες από μια φορές χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία, όλες οι συμμετοχές του
χρήστη θα ακυρώνονται.
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΑ
Η ανάδειξη νικητή θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση που θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου 2018 στις
12:00 ώρα Ελλάδος στα γραφεία της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στη διεύθυνση
Ορφέως 113, 118 55 Ρουφ, στην Αθήνα - Ελλάδα. Στην ως άνω κλήρωση μπορεί να
παρευρεθεί οποιοσδήποτε εκ των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.iveco.gr. Τα δώρα του διαγωνισμού θα δοθούν στους
νικητές μετά την κλήρωση, με την επίδειξη της άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος
ή της αδείας οδήγησης επαγγελματικού οχήματος.
Τα δώρα είναι τα εξής: Σε δύο (2) τυχερούς, από ένα tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6"
WiFi (8GB).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Τόπος
διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το περίπτερο της εταιρείας στην έκθεση TRANSPORT
SHOW 2018, στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας. Έναρξη της συμμετοχής για τον
διαγωνισμό των δώρων είναι η Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 ώρα 14:00 και λήξη της είναι η

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00. Συμμετοχές εκτός του ανωτέρω πλαισίου δεν θα
ληφθούν υπόψη. Τα δώρα δεν δύναται να αντικατασταθούν με μετρητά. Οι απαιτήσεις για τα
δώρα δεν μπορούν να μεταβιβασθούν σε άλλα πρόσωπα. Τυχόν καταγγελίες ή παράπονα
πρέπει να αποστέλλονται, γραπτώς, εντός 14 ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η κλήρωση θα αναδείξει ένα (1) νικητή για κάθε ένα από τα δύο δώρα. Επίσης θα
αναδειχθούν και από τρείς (3) επιλαχόντες για κάθε δώρο, για την περίπτωση που κάποιος
νικητής δεν είναι σε θέση να παραλάβει το δώρο ή δεν επιβεβαιώσει την αποδοχή του εντός
του προκαθορισμένου χρόνου ή αποκλειστεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
Τα ονόματα των νικητών της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.iveco.gr. Οι
νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και με email, στο τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει. Εάν ένας νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τριών (3)
ημερών από την ημερομηνία και ώρα αποστολής του e-mail, ή εάν δεν δύναται να αποδεχθεί
το δώρο του, ο νικητής αυτός ακυρώνεται και προκρίνεται ο πρώτος στη σειρά επιλαχών που
θα ενημερωθεί με τον ίδιο τρόπο και ούτω καθεξής. Οι νικητές και οι επιλαχόντες που δεν
έχουν παραλάβει το δώρο τους στις ημερομηνίες εντός των οποίων ισχύει το δώρο, χάνουν
αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά τους επ' αυτού και η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην
ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στη διάθεση τους με οποιαδήποτε άλλη
διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση
διεκδίκησης δώρου από περισσότερους συμμετέχοντες, το δώρο θα απονέμεται κατά την
απόλυτη κρίση της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο αυτών
των όρων αναδρομικά εάν μια τέτοια αλλαγή είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του
διαγωνισμού.
ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τερματίσει τον
διαγωνισμό, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Α.Ε.Β.Ε. θα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, ιδιαίτερα, εφόσον δεν διεξαχθεί η έκθεση ή
για νομικούς λόγους. Στον βαθμό που η διακοπή προκλήθηκε από τη συμπεριφορά ενός
συμμετέχοντος, η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση για τις
ζημιές που προκύπτουν από αυτό το άτομο.
ΕΥΘΥΝΗ
Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν ευθύνεται για απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται
από λάθη, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, δυσλειτουργίες του τεχνικού εξοπλισμού
και των υπηρεσιών, εσφαλμένο περιεχόμενο, απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιούς, κλπ.
κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στον διαγωνισμό ή της ειδοποίησης του νικητή, εκτός αν οι
ζημιές αυτές προκλήθηκαν από την εταιρεία (από διοικητικά όργανα, υπαλλήλους, ή
παράγοντές της) εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.

Γενικά

Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σέβεται τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων.

2.

Συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η συμμετοχή σας στον διαγωνισμό προϋποθέτει τη γνωστοποίηση σε εμάς κάποιων
προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τη συγκατάθεσή σας για τη δημοσιοποίηση του
ονόματός σας και της φωτογραφίας σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε περίπτωση που
κληρωθείτε μεταξύ των νικητών. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
2016/679 απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί η συναίνεση
κάθε Συμμετέχοντος για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον
Διοργανωτή σύμφωνα με τους όρους, που προβλέπονται στη σχετική δήλωση συναίνεσης.
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα για μετέπειτα επεξεργασία
και χρήση, μόνο όμως εφόσον εθελοντικά αποφασίσετε να εισάγετε στοιχεία και δηλώσετε τη
συναίνεσή σας. Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τη
σχετική νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων.
Εάν μας δώσετε εθελοντικά προσωπικά σας στοιχεία, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε,
επεξεργαστούμε ή προωθήσουμε πέραν των ορίων που ορίζονται στο παρόν στο πλαίσιο του
διαγωνισμού ή που ορίζονται από εσάς στη συναινετική σας δήλωση. Επίσης θα τα
προωθήσουμε μόνο αν είμαστε υποχρεωμένοι από δικαστική απόφαση.
Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και έως 31/12/2028 για
προωθητικές ενέργειες και ενημερώσεις του Διοργανωτή.
Κάθε αλλαγή σχετική με τις “Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων” θα δημοσιευτεί σε αυτή τη
σελίδα, έτσι ώστε να γνωρίζετε διαρκώς τι στοιχεία συλλέγουμε και αποθηκεύουμε και πώς τα
χρησιμοποιούμε.
3.

Ασφάλεια

Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. θα αποθηκεύει τα δεδομένα σας με ασφάλεια και
συνεπώς θα λάβει κάθε μέτρο για την προστασία τους από απώλεια, κατάχρηση και
αλλοίωση. Όσοι συνεργάζονται βάσει συμβολαίου με την ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
και έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για να σας προσφέρουν υπηρεσίες εκ μέρους της
εταιρείας, υποχρεούνται από τη συμφωνία να διατηρήσουν τις πληροφορίες κρυφές και να
μην τις χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δηλώνει ότι θα τηρήσει τις διατάξεις του νόμου και του
Κανονισμού της ΕΕ 679/2016.
4.

Λοιποί Όροι

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του
συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή
απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου
είναι άκυρη.
Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κ. Ειρήνη Γρ. Φίλη,
Ζ. Πηγής 3, 3ος όροφος, 106 78, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό
καλέστε στο τηλ. 210 3408800

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να συμμετέχεις στον διαγωνισμό θα σου ζητήσουμε να μας δώσεις τα προσωπικά
δεδομένα σου που αναφέρουμε πιο κάτω. Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούμε τη ρητή συγκατάθεσή
σου. Σημειώνοντας την επιλογή «ΝΑΙ», δίνεις τη συγκατάθεσή σου για τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων σου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», («Εταιρεία»),
σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ») και τους όρους του διαγωνισμού για τους σκοπούς που αναφέρουμε
πιο κάτω.
Τι δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Θα ζητήσουμε να μας δώσεις τα ακόλουθα
δεδομένα σου: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση
αλληλογραφίας.
Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου: Με τη συγκατάθεσή σου, τα δεδομένα θα
χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τους πιο κάτω σκοπούς: (α) για τις ανάγκες διεξαγωγής του
διαγωνισμού (κλήρωση, επικοινωνία μαζί σου σε περίπτωση νίκης, δημοσίευση αποτελεσμάτων κι
αποστολή/παραλαβή δώρου) (β) για την αποστολή προς εσένα πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα
και υπηρεσίες της Εταιρείας, τη διεξαγωγή δηλαδή προωθητικών ενεργειών με σκοπό την προώθηση
νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας και της IVECO. Οι εν λόγω προωθητικές επικοινωνίες
μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω SMS, Web και newsletters.
Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σου: Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σου
είναι η Εταιρεία («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), ενώ τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν στην
Iveco S.p.A. Η Εταιρεία διαθέτει συστήματα που διασφαλίζουν την ασφαλή τήρηση των ανωτέρω
αρχείων, τη μη χρήση αυτών για σκοπούς άλλους από τους ανωτέρω και τη μη πρόσβαση σε αυτά μη
δικαιούμενων προσώπων.
Πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα δεδομένα σου: Τα δεδομένα που μας παρέχεις θα διατηρηθούν στο
αρχείο της Εταιρείας μέχρι την 31/12/2028.
Τι δικαιώματα έχεις σε σχέση με τα δεδομένα σου: Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δια της Πολιτικής
Απορρήτου έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.iveco.gr ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης των
δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσεις με την Εταιρεία προκειμένου να έχεις πρόσβαση στα
δεδομένα σου και να πληροφορηθείς αυτά, να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου και να ζητήσεις την
τροποποίηση ή τη διαγραφή των στοιχείων σου. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα διακόψει κάθε
επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σου, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας
που έλαβε χώρα πριν την ανάκλησή της.
Αφού τα ανωτέρω διαβάστηκαν και έγιναν κατανοητά, παρέχω τη συγκατάθεσή μου στη χρήση των
στοιχείων μου για τους ανωτέρω σκοπούς:
[ ] ΝΑΙ
[ ] ΟΧΙ

