ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ PITSOS ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ HOME
CONNECT
OI ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.pitsos.gr/diagonismos
Αντικείμενο Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με επωνυμία «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ» με ΑΦΜ 094011898, που εδρεύει στην Κηφισιά, 17ο χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας και Ποταμού 20, εφεξής αποκαλούμενη «Διοργανώτρια Εταιρεία»
διοργανώνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «THE NEWTONS
LABORATORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ A.E», με ΑΦΜ 094503358, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Εθνικής
Αντιστάσεως 57Β, 15231 εφεξής αποκαλούμενη «Διαφημιστική», το διαγωνισμό με
διακριτικό τίτλο «PITSOS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι
«Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για την
κλήρωση και ανάδειξη των νικητών. Για λόγους συντομίας, οι προαναφερόμενες εταιρίες
μπορούν να αναφέρονται από κοινού ως «Εταιρίες» στο παρόν. Η συμμετοχή στον εν λόγω
διαγωνισμό απαιτεί την εγγραφή των συμμετεχόντων στο «mypitsos»
(https://www.pitsos.gr/mypitsos/eggrafi), εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες ,
την κατοχή οικιακής συσκευής πλυντηρίου πιάτων μάρκας PITSOS με λειτουργία «Home
Connect» (με ημερομηνία αγοράς από τις 18/08/2020 και μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού)
και στη συνέχεια σύνδεση της εν λόγω οικιακής συσκευής πλυντηρίου πιάτων μάρκας PITSOS
με λειτουργία «Home Connect», στην εφαρμογή «Home Connect», https://www.homeconnect.com/gr/el/sindedemeno-spiti/plintiria-piatwn), με βάση τις αναλυτικές οδηγίες που
εκεί αναφέρονται.
1. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης 45 αρχικών
νικητών και 10 επιλαχόντων, στους οποίους η Διοργανώτρια εταιρεία θα διανείμει το
στον όρο 5 προβλεπόμενο Δώρο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο παρόν
διαλαμβανόμενα.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει σωρευτικά όποιος έχει νόμιμη και μόνιμη
κατοικία/διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχος δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας/διαβατηρίου. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της «THE NEWTONS
LABORATORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», οι εργαζόμενοι της εταιρείας «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ», καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. Ο αποκλεισμός για
τον παραπάνω λόγο μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα
και κατά το στάδιο παράδοσης του Δώρου.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το
χρονικό διάστημα από 1/12/2021 (η Έναρξη του Διαγωνισμού) έως και 28/2/2022
ώρα 23:59 (Λήξη του Διαγωνισμού). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των
ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπ’ όψιν στην ανάδειξη των νικητών.
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό,
κάθε χρήστης πρέπει με δική του ευθύνη και τεχνικά μέσα σωρευτικά : α) εφόσον
δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, να εγγραφεί στο «mypitsos»
(https://www.pitsos.gr/mypitsos/eggrafi) , δηλώνοντας τα εκεί ζητούμενα
προσωπικά τους στοιχεία καθώς και τη συγκατάθεσή τους (με δικαίωμα ανάκλησης)
για την επικοινωνία σε αυτούς από τη Διοργανώτρια διαφημιστικού υλικού , β) να
είναι κάτοχος οικιακής συσκευής πλυντηρίου πιάτων μάρκας PITSOS με λειτουργία
«Home Connect» και γ) να συνδέσει την οικιακή του συσκευή πλυντηρίου πιάτων
μάρκας PITSOS με λειτουργία «Home Connect», στην εφαρμογή Home Connect
(https://www.home-connect.com/gr/el/sindedemeno-spiti/plintiria-piatwn), με
βάση τις αναλυτικές οδηγίες που εκεί αναφέρονται . Διευκρινίζεται ότι για τη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η κατοχή οικιακής συσκευής πλυντηρίου
πιάτων μάρκας PITSOS αγορασμένη από 18/08/2020 και μέχρι την ημερομηνία λήξης
του Διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται και
η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό
γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα
τηρεί η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της
Διοργανώτριας, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη
αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και
αναφορικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Σε
περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον
ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα περιλαμβάνεται μία (1) μόνο

συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από
τον ίδιο λογαριασμό. Η Διοργανώτρια και/ ή η Διαφημιστική μπορούν να
ακυρώσουν, κατά την απόλυτη κρίση τους, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρούν ότι
είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης
παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει
να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με
τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι
Ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή
που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή
τρίτων κλπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της
Διοργανώτριας να απορρίψει ή να διαγράψει ή να αποκρύψει περιεχόμενο που
κατά την απόλυτη κρίση της είναι ακατάλληλο. Οι Συμμετέχοντες που προβάλουν και
αναρτούν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στη
Διοργανώτρια. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και ευθύνη. Η
Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο,
είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο
σύστημα του Λογαριασμού.
5. Το δώρο για τους νικητές (45 αρχικοί νικητές και 10 επιλαχόντες) συνίσταται στα
εξής μεμονωμένα:


30 νικητές θα κερδίσουν από ένα GOOGLE NEST MINI



15 νικητές θα κερδίσουν από ένα GOOGLE NEST HUB

Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν εξαργυρώνεται με μετρητά, δεν ανταλλάσσεται,
δεν μεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί, ούτε είναι δυνατή η
χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης.
Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση που έχει. Η διανομή των δώρων με βάση το
χρώμα θα γίνει τυχαία.
Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς
οποιοδήποτε νικητή ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία
και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σχετιζόμενη άμεσα ή

έμμεσα με το Δώρο ή/και τη χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρει καμία
ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε αιτία και λόγο. H Διαφημιστική
διεξάγει την κλήρωση του παρόντος Διαγωνισμού, επιμελείται της παράδοσης του
Δώρου στους νικητές και γενικά αναλαμβάνει κάθε σχετική ενέργεια για την
πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια επομένως δεν φέρει καμία
ευθύνη σχετικά με τα προαναφερόμενα. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για
περιστατικά που συνιστούν τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας και για την
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (λ.χ τεχνικό ή ελλειπών ή εσφαλμένων
στοιχείων) είναι αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής ενδιαφερόμενου στο
Διαγωνισμό, κατά τους όρους του παρόντος και δη του όρου 4.
Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση
έναντι των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού και της
διανομής του συνόλου των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των
Εταιρειών σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μεταξύ των συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα βήματα του όρου 4, θα αναδειχθούν με
τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης 45 νικητές και 10 επιλαχόντες. Η σχετική
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7/3/2022, ώρα 13:00 στα γραφεία της
Διαφημιστικής Εταιρείας «THE NEWTONS LABORATORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», με τη
χρήση online tool Random.org και η ενημέρωση των νικητών θα γίνει την επόμενη
ημέρα Τρίτη 8/3/2022, με βάση τα αναφερόμενα στην αμέσως κατωτέρω
παράγραφο. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών και των Επιλαχόντων θα
υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών» και ως τέτοιες νοούνται όσες
πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους και δη στους
όρους 2, 3 και 4.
Ενημέρωση για την κατοχύρωση – Παραλαβή του Δώρου. Τα στοιχεία των νικητών του
Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας:
www.pitsos.gr/diagonismos. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες σε
αυτό δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση/δημοσίευση των στοιχείων τους και
αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση/δημοσίευση ως νόμιμη και μη θίγουσα
καθ΄οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα. Ακολούθως, οι νικητές θα
ενημερωθούν από τη Διαφημιστική για την διαδικασία παραλαβής του Δώρου τους με

προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) με το οποίο έλαβαν μέρος στο
Διαγωνισμό, κατά τα αναφερόμενα στον όρο 4 των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί από την
Διαφημιστική τα πλήρη στοιχεία του προκειμένου να παραλάβει το δώρο (Ονοματεπώνυμο,
Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την
αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο ή δεν καταστεί
για οποιονδήποτε λόγο εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός της ως άνω προθεσμίας ο
νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και καμία αξίωση δεν
δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής
του από την κλήρωση κ.ο.κ. και κατά την προβλεπόμενη κατά τα άνω διαδικασία. Η
επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30
Μαρτίου 2022 και να είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της εν ισχύ τους Αστυνομικής
Ταυτότητας/Διαβατηρίου.
8. Για την παραλαβή του Δώρου θα αποσταλεί προσωπικό μήνυμα στους νικητές (στην
ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα έχουν δηλώσει με βάση την οριζόμενη στον όρο 4 των
παρόντων όρων διαδικασία), με πληροφορίες για τη διαδικασία παραλαβής.
Για την παραλαβή του Δώρου οι Νικητές ή/και κατά περίπτωση οι Επιλαχόντες, ενδέχεται να
χρειαστεί να επιδείξουν, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους ή και το
Διαβατήριό τους, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής
στο Διαγωνισμό και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους.
Η Διοργανώτρια και /ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν
άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με τους Νικητές / Επιλαχόντες (ενδεικτικώς
αναφερομένων και όχι περιοριστικώς για λόγους που οφείλονται π.χ. στο ότι δεν έλαβαν το
μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, δεν έλαβαν γνώση της ανάρτησης των νικητών ,
τα στοιχεία της επικοινωνίας που δήλωσαν δεν είναι τα ορθά ή είναι απενεργοποιημένα,
αδράνησαν να παραλάβουν το Δώρο τους, τα στοιχεία διεύθυνσης που έδωσαν δεν είναι τα
ορθά ή δεν ισχύουν) και διατηρούν το δικαίωμα να αποδώσουν το Δώρο κατά την κρίση τους
ή και να το ακυρώσουν.
9. Προσωπικά Δεδομένα

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια: Οι συμμετέχοντες/νικητές
(αρχικοί και αναπληρωματικοί) συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών
τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια με σκοπό το Διαγωνισμό. Η BSH θα τηρεί προσωρινό
αρχείο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων/νικητών (αρχικών και επιλαχόντων), ήτοι όνομα,
επώνυμο, διεύθυνση με ΤΚ περιοχής και τηλέφωνο επικοινωνίας με σκοπό αποκλειστικά και
μόνο την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία των νικητών και όλων των
συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια καθ’ όλη τη διάρκεια του
Διαγωνισμού και θα διαγραφούν οριστικά ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση του
Διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών στον ιστότοπο της «Μy
Pitsos» διαγράφονται με την διαγραφή του λογαριασμού χρήστη. Για περισσότερες
λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας :
https://www.pitsos.gr/stoixeia/stoixeia-ekdosis/prostasia-dedomenwn . Σε περίπτωση που
οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν την παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων τους, δεν
μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ο δε νικητής (αρχικός ή και επιλαχών) δεν
μπορεί να παραλάβει το δώρο του.
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Διαφημιστική : Με τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Διαφημιστική θα προβεί
στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων η οποία
γίνεται στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα προκειμένου να καταστεί
εφικτή η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον διαγωνισμό και η επικοινωνία μαζί τους.
Ειδικά, προς το σκοπό διενέργειας της κλήρωσης και παραλαβής του δώρου από τον Νικητή,
θα ζητηθούν και παραδοθούν από τη BSH στη Διαφημιστική το Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
και η διεύθυνση με ΤΚ περιοχής των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες συναινούν με τους
παρόντες όρους στη διαβίβαση των εν λόγω προσωπικών τους δεδομένων από την
Διοργανώτρια στη Διαφημιστική. Η Διαφημιστική έχει εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων διενεργείται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω,
νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού.
Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι
εργαζόμενοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διαφημιστικής Εταιρείας ή των εξωτερικών

συνεργατών που ενεργούν για λογαριασμό της Διαφημιστικής Εταιρείας παρέχοντας
υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των
συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνει για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και
διενέργεια του Διαγωνισμού. Κατ’ εξαίρεση η Διαφημιστική δύναται να γνωστοποιήσει τα
προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και κατά περίπτωση
Επιλαχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων της εταιρείας ταχυμεταφορών για την
παράδοση του Δώρου καθώς και των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο
εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει
απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.
Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, Νικητή /Επιλαχόντων θα τηρούνται για όσο
διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το
πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια
δεδομένα τους επεξεργάζεται η Διαφημιστική, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους
αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο
για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για
συγκεκριμένους σκοπούς,
ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα
που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να
ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,
στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων
επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη Λήξη του έχει τη
δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο info@thenewtons.gr. Σε αυτή
την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση.

Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από το
Διοργανωτή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την
ανάκληση της συγκατάθεσής τους.
Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά
δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά
τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@thenewtons.gr. H παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ενώ η
παροχή των επιπλέον δεδομένων του νικητή αποτελεί αναγκαίο όρο για την
εκτέλεση της αποστολής του δώρου. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν
επιθυμούν την παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων τους, δεν μπορούν να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ο δε νικητής δεν μπορεί να παραλάβει το δώρο του.

10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει
την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους
συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής
των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του παραπάνω Διαδικτυακού Τόπου
www.pitsos.gr/diagonismos, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής, την
ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
11. Αποδοχή των όρων. Με την αποδοχή των όρων κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι άνω
των 18 ετών, έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει , τους αποδέχεται πλήρως
και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους
ανωτέρω αναφερόμενους όρους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη
παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας και της
Διαφημιστικής. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα
πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας
ή/και της Διαφημιστικής.
12. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνά Πωβαρέτου του
Κων/νου (Δημοκρίτου αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 2103612332) Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος

επιθυμεί ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του
ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους,
διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν
προκύψει από ή με αφορμή το Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους αρμόδια δικαστήρια
είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Η Διοργανώτρια

Η Διαφημιστική

