
Πολιτική Απορρήτου 

Εισαγωγή 

1. Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και 
είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα 
χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. 
2. Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας 
κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά 
που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. 

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών 

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν 
και να χρησιμοποιηθούν: 

1. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η 
διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του 
περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα. 

2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου 
περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, της 
προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο; 

3. Πληροφορίες όπως η διεύθυνση email σας, την οποία εισάγετε κατά την 
εγγραφή στον ιστότοπο. 

4. Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη δημιουργία του προφίλ σας στον 
ιστότοπο μας—για παράδειγμα, το όνομα σας, οι φωτογραφίες προφίλ, 
το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η προσωπική σας κατάσταση, τα 
ενδιαφέροντα και τα χόμπι σας, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση 
σας και πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση σας. 

5. Πληροφορίες, όπως το όνομα και το email σας, τις οποίες εισάγετε κατά 
την ρύθμιση των συνδρομών σας και για την αποστολή των emails και/η 
των ενημερωτικών δελτίων. 

6.  Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο 
μας. 

7. Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου, όπως πότε, 
πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε. 

8.  Πληροφορίες σχετικές με τις αγορές σας, τις υπηρεσίες που 
χρησιμοποιείτε και τις συναλλαγές που κάνετε στον ιστότοπο, οι οποίες 
περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικά σας αριθμό, τη 
διεύθυνση του email σας και της πληροφορίες της πιστωτικής σας 
κάρτας. 

9.  Πληροφορίες που κοινοποιείτε στον ιστότοπο με την πρόθεση της 
δημοσίευσης στο διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη 
σας τις πληροφορίες προφίλ σας και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών 
σας. 

10. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς 
μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο 
επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata). 

11. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε. 



Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία κάποιου τρίτου ατόμου, θα 
πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την 
επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. 

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών 

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω 
σκοπούς: 

1. διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας 
2. προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς 
3.  ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον 

ιστότοπο μας 
4. αποστολή των αγαθών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας 
5. παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας 
6.  αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, 

καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς 
7.  αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών 
8. αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας 
9.  αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει 

(μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε 
το ενημερωτικό δελτίο) 

10. αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών, σχετικών με την επιχείρηση σας 
ή τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τρίτων μερών οι οποίες πιστεύουμε ότι 
μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω κοινοποιήσεων ή, αν έχετε 
συμφωνήσει σε αυτό, μέσω by email ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε 
να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε 
διαφημιστικές επικοινωνίες) 

11. παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα 
οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές 
τις πληροφορίες) 

12.  διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή 
σχετίζονται με τον ιστότοπο σας 

13.  διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά 
οποιασδήποτε απάτης 

14. επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις 
παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση 
προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής 
διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας) και 

15.  άλλες χρήσεις. 

Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα 
δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την 
αδειοδότηση σας. 

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη 
δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να διαμορφωθούν 
χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο. 



Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα 
τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους. 

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους 
υπαλλήλους μας, τα στελέχη, τους ασφαλιστές, ή τους επαγγελματικούς συμβούλους, τους 
εκπροσώπους τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας όπως απαιτείται για τους 
σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική. 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος του 
ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας εταιρείες, την ελέγχου εταιρεία του 
χαρτοφυλακίου μας και τις θυγατρικές της) όπως απαιτείται για τους σκοπούς που 
αναφέρει η παρούσα πολιτική. 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες: 

1. στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου 
2. σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία 
3.  με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων 

δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε 
τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του 
πιστωτικού κινδύνου) 

4. στον αγοραστή (ή πιθανού αγοραστή) οποιουδήποτε αγαθού της 
επιχείρισης το οποίο πουλάμε (ή σκεφτόμαστε να πουλήσουμε) και 

5. σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην 
δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση 
πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα 
απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών 
πληροφοριών. 

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας 
πληροφορίες σε τρίτα μέρη. 

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων 

1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν να 
επεξεργαστούν και να μετακινηθούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις 
οποίες λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. 

2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να μεταφερθούν στις 
ακόλουθες χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχη νομοθεσία προστασίας 
προσωπικών δεδομένων με αυτή που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Περιοχή: οι ΗΠΑ, η Ρωσία η Ιαπωνία η Κίνα και η Ινδία. 

3.  Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο μας ή 
υποβάλλετε προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, δύνανται είναι 
διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να 
αποτρέψουμε τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση τέτοιων πληροφοριών 
από τρίτους. 

4. Συμφωνείτε ρητά στη μεταφορά των προσωρινών δεδομένων η οποία 
περιγράφεται στην ενότητα F. 



Διατήρηση προσωπικών δεδομένων 

1. Η Ενότητα G ορίζει την διαδικασία και την πολιτική διατήρησης 
προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση 
και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. 

2. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν 
θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο 
για αυτό το σκοπό. 

3. Παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπει η Ενότητα G, θα 
διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) 
που περιέχουν προσωπικά δεδομένα 

1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. 
2. αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται 

με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και 
3. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των 

νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η 
παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την 
πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού 
κινδύνου) 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας 

1. Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό 
επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την 
αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων. 

2. Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους 
ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) 
διακομιστές. 

3. Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στον 
ιστότοπο μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης μας. 

4. Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς 
μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των 
δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου. 

5. Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικό που 
χρησιμοποιείτε, δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό σας (παρά μόνο όταν 
συνδέεστε στον ιστότοπο μας). 

Τροποποιήσεις 

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτική μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση 
στον ιστότοπο μας. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε 
ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για 
αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής 
μηνυμάτων στον ιστότοπο μας. 

Τα δικαιώματα σας 

Μπορούμε να παρακρατήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, για την 
επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο. 



Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας 
πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς. 

Στην πράξη, συνήθως είτε θα αποδέχεστε ρητά εκ των προτέρων την χρήση των 
προσωπικών σας πληροφοριών για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε θα σας παρέχουμε τη 
δυνατότητα να εξαιρέσετε τις πληροφορίες σας από τη χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς. 

Τρίτοι ιστότοποι 

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε, και πληροφορίες από, τρίτους 
ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές 
προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών. 

Ενημέρωση πληροφοριών 

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση 
ή διόρθωση. 

Cookies 

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα 
αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός 
διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται 
πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα 
cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται 
σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν 
διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το 
τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν 
περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά 
δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή 
ανακτώνται από cookies. 

1. Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας και ο 
σκοπός χρήσης τους ορίζεται παρακάτω: 

1. χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας Google Analytics και Adwords 
για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης 
επισκέπτεται τον ιστότοπο. 

2. Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies—για 
παράδειγμα: 

1. στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα 
cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται 
πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για 
Προχωρημένους” 

2. στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies 
πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας 
“Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το 
μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από 
ιστοτόπους”; και 

3. στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies 
αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας 
“Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις 



περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από 
δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”. 

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών 
ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις 
λειτουργίες του ιστοτόπου σας. 

3. Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή 
σας—για παράδειγμα: 

1. στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε 
χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες 
στο http://support.microsoft.com/kb/278835 ); 

2. στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies 
πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά 
επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το 
ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των 
Cookies” και 

3. στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies 
μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας 
“Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και 
“Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας 
“Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού 
πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”. 

4. Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη 
λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. Διοργανωτής Διαγωνισμού 

Ο Οργανισμός με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – 
Ε.Ο.ΑΝ.», εφεξής καλούμενος «Διοργανωτής», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, Αττικής 
(Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251) και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Υπάγεται στην 
εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Βασικός 
σκοπός του είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που υπάγονται στο πλαίσιο του 
ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4496/2017 και ισχύει. 

Οι Όροι Συμμετοχής θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του 
Διαγωνισμού, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο του Quiz  “ΠΑΙΞΕ – ΜΑΘΕ – ΚΕΡΔΙΣΕ”. 

Σκοπός των Όρων Συμμετοχής είναι να καθοριστούν οι όροι για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά 
αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.  

2. Διάρκεια Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διήρκησε από την 11/09/2021 ως και 19/09/2021. Μετά τη λήξη του 
Διαγωνισμού κατά την παραπάνω ημερομηνία, η συμμετοχή δεν είναι πλέον δυνατή, ούτε 
δεσμεύει τον Διοργανωτή. Σε περίπτωση που από το διαγωνισμό κατά τις ανωτέρω 

http://support.microsoft.com/kb/278835


ημερομηνίες δεν προκύψουν νικητές για το σύνολο των δώρων, ο Ε.Ο.ΑΝ. διατηρεί το 
δικαίωμα να διεξάγει νέα κλήρωση σε ημερομηνία και ώρα που θα δημοσιοποιηθεί εκ νέου 
στην ιστοσελίδα του και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. 

3. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η 
συμμετοχή ατόμων κάτω των 18 ετών είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που 
ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή. Εξαιρούνται οι 
εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου 
βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 

Η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι απλή: 

1. Ο Συμμετέχων καταχωρεί ονοματεπώνυμο και email κατά την εκκίνηση 
του Quiz 

2. Απαντά σωστά σε όλες τις ερωτήσεις (16) και αυτόματα μπαίνει στην 
κλήρωση για τα Δώρα 

3. Σε περίπτωση αποτυχίας του Συμμετέχοντα να απαντήσει σωστά σε όλες 
τις ερωτήσεις, ο συμμετέχων έχει πολλαπλές ευκαιρίες για επανεκκίνηση 
του Quiz μέχρι να απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις (16). Τότε και 
μόνο θα μπαίνει αυτόματα μπαίνει στην κλήρωση για τα Δώρα 

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο, 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη 
απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το 
σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της 
συμμετοχής του 

  

4. Υποβολή Στοιχείων 

Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων 
τους. 

Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος προϋποθέτει την αποδοχή από μέρους 
του των όρων του Διαγωνισμού και τη συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρούσες διατάξεις. 

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που καθ’ οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι νικητής, που αναδείχθηκε από 
την κλήρωση, συμμετείχε στο διαγωνισμό μέσω πολλαπλών/εικονικών λογαριασμών 
(multiple/fake accounts), άρα και πολλαπλών συμμετοχών, ο νικητής αυτός θα απωλέσει το 
δικαίωμα απόδοσης του δώρου του καθώς θα έχει ενεργήσει κατά παράβαση των όρων του 
διαγωνισμού. 

Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή 
θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης 
παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου 



5. Δώρο Διαγωνισμού 

Το δώρο του διαγωνισμού είναι 5 ηλεκτρικά πατίνια και 5 ηλεκτρικά ποδήλατα. Το δώρο 
είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται, ούτε μπορεί να ζητηθεί η αντικατάστασή του με 
άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα. Ο Νικητής του Διαγωνισμού δύναται να 
παραλάβει το δώρο του σε διάστημα 40 ημερών από την ανάδειξή του. 

6. Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητών 

Ο Διοργανωτής συγκεντρώνει όλες τις συμμετοχές οι οποίες έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα 
παραγωγής τυχαίου αριθμού που παρέχει το Random.org. Το σύστημα παραγωγής τυχαίου 
αριθμού Random.org δίνει ένα τυχαίο αριθμό που θα προκύψει από το αριθμητικό εύρος 
των συμμετεχόντων οι οποίοι έχουν απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις του διαγωνισμού. Η 
δημοσιοποίηση των νικητών έγινε με σχόλιο κάτω από post του διαγωνισμού στη σελίδα 
του Διοργανωτή στο Facebook ( https://www.facebook.com/eoan.gr ) την Τρίτη 21 
Σεπτεμβρίου 2021. Από την κλήρωση θα αναδείχθηκαν δέκα (10) νικητές. 

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την παραπάνω ορισθείσα 
ημέρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα της κλήρωσης, έχοντας 
προηγουμένως προβεί σε σχετική ανακοίνωση με την οποία ορίζεται η νέα ημέρα της 
κλήρωσης. 

Ορίζεται εκ νέου κλήρωση την Τετάρτη, 06 Απριλίου 2022 για τρία (3) ηλεκτρικά πατίνια τα 
οποία δεν παραλήφθηκαν τελικά από τους νικητές που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισμού, ήτοι από την 11/09/2021 ως και 19/09/2021. Οι νέοι νικητές θα 
προκύψουν από την ήδη υπάρχουσα λίστα των νικητών όπως εκείνη είχε διαμορφωθεί 
κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό που διεξήχθη στο διάστημα εκείνο, χωρίς να 
ενεργοποιηθεί εκ νέου ο διαγωνισμός για να συμμετέχουν νέοι χρήστες. 

Ενημέρωση Νικητών – Διαδικασία παραλαβής δώρου 

Οι νικητές του διαγωνισμού οι οποίοι θα δουν το όνομά τους στο σχόλιο ανάρτησης που θα 
αφορά σε επανακλήρωση, θα πρέπει εντός 7 εργάσιμων ημερών να επικοινωνήσουν με την 
υπεύθυνη επικοινωνίας του Διοργανωτή κα  Γεωργία Παραδείση στο τηλέφωνο 
6983775345 η οποία θα τους ενημερώσει για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης. Πιο 
συγκεκριμένα, οι νικητές προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους θα πρέπει να 
συμπληρώσουν και να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύει το δώρο κατά 
την παράδοση, με όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην υπεύθυνη δήλωση.  Το κείμενο στο 
κάτω μέρος της υπεύθυνης δήλωσης θα είναι ήδη συμπληρωμένο και δεν δύναται να 
τροποποιηθεί από κανέναν άλλο πέραν του διοργανωτή. 

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών έχουν μόνο κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή, 
που ενεργούν για λογαριασμό της και αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Διοργανωτή την 
τεχνική υποστήριξη, οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έρθει σε επικοινωνία με τον Διοργανωτή εντός 7 ημερών 
από την λήξη του διαγωνισμού, ο νικητής χάνει το δώρο και η κλήρωση επαναλαμβάνεται. 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των 
Νικητών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης στη σχετική τηλεφωνική κλήση ή σε μη 
λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού 
μηνύματος (e-mail ή μήνυμα στο inbox). 

https://www.facebook.com/eoan.gr


Ο Διοργανωτής θα  ζητά τα στοιχεία των νικητών για την αποστολή/παραλαβή των δώρων 
και θα υποδεικνύει στους νικητές τον ακριβή τρόπο παραλαβής των Δώρων. 

Εάν οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός των καθορισμένων χρονικών προθεσμιών που θα 
επισημαίνονται στο Διαγωνισμό, ή εάν δεν αποδεχθούν το Δώρο τους, τότε το Δώρο 
ακυρώνεται. Επίσης, οι νικητές που δεν έχουν αποστείλει τα πλήρη στοιχεία τους εντός των 
καθορισμένων χρονικών προθεσμιών που επισημαίνονται στο Διαγωνισμό 
χάνουν  αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ’ αυτού και ο Διοργανωτής 
απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην 
ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία 
ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 

Κατά την παραλαβή του δώρου οι νικητές θα πρέπει να συμπληρώνουν και να υπογράφουν 
την υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύει το δώρο, η οποία θα χρησιμεύει ως αποδεικτικό 
παραλαβής, 

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει 
να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των 
συμμετεχόντων και νικητών. 

  

  

8. Τροποποίηση Όρων – Δώρων 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει τους όρους και το δώρο, 
να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη 
προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οιπαδήποτε 
υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους τυχερούς, που θα αναδειχθούν από την εν 
λόγω κλήρωση. 

9. Περιορισμός ευθύνης του Διοργανωτή 

Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως 
ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για 
οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή 
συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία 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, τη 
χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη 
για τυχόν μη αξιοποίηση του Δώρου για οποιαδήποτε 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 του Δώρου κατά τα 
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής 
δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. O 
νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει και 
σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο. 

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί 
αντικείμενο του παρόντος αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των 
Αθηνών. 



  

10. Προσωπικά Δεδομένα 

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων τηρούνται σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ), το Ν. 
4624/2019 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προσωπικών 
Δεδομένων  και  καταστρέφονται [2] δύο μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 22 
του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), να 
ασκήσουν οποτεδήποτε και χωρίς χρηματική επιβάρυνση τα δικαιώματα της πρόσβασης 
και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης σε 
αυτήν, φορητότητας των δεδομένων τους καθώς και να μην υπόκεινται σε απόφαση που 
λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης προφίλ. Τυχόν παράπονα δύνανται να υποβάλλουν στην αρμόδια Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [www.dpa.gr]. 

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 
αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ενώ η παροχή των επιπλέον 
δεδομένων επικοινωνίας των νικητών, αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του Διοργανωτή ως προς την παράδοση των Δώρων. Η νομική βάση 
επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η εκπλήρωση των όρων της σύμβασης περί 
διενέργειας του διαγωνισμού. Επομένως εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα 
προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, δεν δύνανται να 
λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό και εάν οι νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον 
προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας, δε θα δύνανται να παραλάβουν το δώρο τους. 

Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων 
τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της ελαχιστοποίησης ως και του περιορισμού της 
επεξεργασίας μόνο για το σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού, ενώ έχει λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την 
προστασία των δεδομένων αυτών κατά την επεξεργασία τους. 

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε 
συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία 
ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει 
από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν. 

Ο Συμμετέχων στον Διαγωνισμό δηλώνω ότι ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ 
 


