Όροι Διαγωνισμού

Στοιχεία Διοργανώτριας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΟΑΝ)
ΟνομασίαΔιαγωνισμού, Δώρα, Περιγραφή και Διάρκεια Διαγωνισμού:
Ονομασία: Πόσο καλά γνωρίζεις την ανακύκλωση;
Έπαθλο: 1 ποδήλατο, 4 tablet
Διάρκεια Διαγωνισμού: Κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσ/κης, στο περίπτερο του ΕΟΑΝ.
Λήξη: Παρασκευή 14/9/2018
Δικαίωμα συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δεν συμμετέχουν α) οι εργαζόμενοι στον ΕΟΑΝ β)
τα μέλη ΔΣ του ΕΟΑΝ γ) οι συνεργάτες του ΕΟΑΝ δ) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ
αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό α, β και γ.
Διαδικασία Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη κλήρωση για τα ανωτέρω Δώρα έχουν
όσοι απαντήσουν σωστά σε 4 από τις 5 απαντήσεις σχετικά με την ανακύκλωση.
Προσωπικά δεδομένα: Mε τη συμμετοχή στη κλήρωση κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και
αποδέχεται όπως τα προσωπικά του δεδομένα (όνομα και email) θα χρησιμοποιηθούν από
τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους για την ανάδειξη των (5) τυχερών νικητών.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν σε επιβεβαίωση, τροποποίηση ή
διόρθωση ή και διαγραφή όλων των προσωπικών τους στοιχείων, επικοινωνώντας με τον
υπεύθυνο επεξεργασίας στο email. info@eoan.grκαι στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2108647420.
Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή
στηκλήρωση για τα ανωτέρω δώρα στο πλαίσιο του διαγωνισμού του ΕΟΑΝ και εν συνεχεία
θα καταστραφούν υπ’ ευθύνη του ΕΟΑΝ ολοσχερώς εντός (1) μηνός από τη κλήρωση των
νικητών.
Κλήρωση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Παραλαβή Δώρων: Η ημερομηνία της κλήρωσης
ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, Αίθουσα Β και
ώρα 13.50. Η ενημέρωση του νικητή θα γίνει μέσω email που έχει καταχωρήσει ο χρήστης.
Ο νικητής καλείται εντός 5 εργάσιμων ημερών να αποδεχθεί το δώρο του. Σε περίπτωση
όπου ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός 5 εργάσιμων ημερών θα ειδοποιηθεί ο
αναπληρωματικός του (κληρώνονται 5 συμμετέχοντες και 5 αναπληρωματικοί) μέσω
emailπροκειμένου να προβεί ανάλογα σε αποδοχή του Δώρου εντός της ίδιας προθεσμίας.
Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του Δώρου να υπογράφει σχετική
δήλωση παραλαβής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το
διαβατήριό του. Η παραλαβή του Δώρου μπορεί να γίνει από το Περίπτερο του ΕΟΑΝ μέχρι
τη Κυριακή 16/9 και ώρα 12.00, ή από τη Δευτέρα 17/9 στα γραφεία του ΕΟΑΝ, Πατησίων
147 Αθήνα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στα ανωτέρω σημεία παραλαβής, το
δώρο δύναται να αποσταλεί με δαπάνη του ΕΟΑΝ.

