Όροι διαγωνισμού «ΤΗΕ ΠΟΔΙΑ CHALLENGE»
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι,
οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια –
διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο «ΤΗΕ ΠΟΔΙΑ CHALLENGE» o οποίος θα
διενεργηθεί στον διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/jotis.gr, την οργάνωση και τη
λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της, η εταιρία Solid Havas Α.Ε. (περαιτέρω η
«Solid Havas»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος διατηρεί
προφίλ στο Facebook και έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ή την Κύπρο και είναι ενήλικος, ήτοι άνω
των 18 ετών.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες
περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Solid Havas, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’
βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο
αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο
παράδοσης των Δώρων.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται η 4η Ιουνίου 2018
(περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), από τη στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου έως και την
1η Ιουλίου 2018 στις 23:59μμ (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός
αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων να
κάνει mention (αναφορά) σε σχόλιο κάτω από το video τον φίλο/η όπου του «ρίχνει» την ποδιά και να
γράψει ποια συνταγή επιθυμεί να του φτιάξει. Ο συμμετέχων μπορεί να γράψει το σχόλιο του είτε στην
σχετική ανάρτηση του video στην σελίδα της ΓΙΩΤΗΣ στο Facebook (https://www.facebook.com/jotis.gr)
ή στην ενότητα των σχολίων στο microsite www.thepodiachallenge.gr. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα
για μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση, αλλά μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, δηλαδή να πάρει
μέρος όσες φορές επιθυμεί. Τα παραπάνω στο σύνολό τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό. Για την ολοκλήρωση της συμμετοχής δεν απαιτείται η συνταγή να υλοποιηθεί στην
πραγματικότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού,
της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Cookies.
6. Δώρα. Μέσω κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού, ένας (1) νικητής
θα κερδίσει ένα (1) κινητό τηλέφωνο SAMSUNG GALAXY A8, πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1)
tablet MLS και τριάντα (30) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ. Όλοι οι
προαναφερόμενοι νικητές θα κερδίσουν επιπλέον από μία λογοτυπημένη ποδιά. Τα Δώρα δεν
εξαργυρώνονται με μετρητά, ούτε είναι δυνατή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή,
πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Τα Δώρα θα αποσταλούν με courier στους τριανταέξι (36) νικητές, με
έξοδα του Διοργανωτή. Το κουτί θα περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ: Μπεσαμέλ ΓΙΩΤΗΣ, Φρουί
Ζελέ Ρόδι ΓΙΩΤΗΣ, Μίγμα για Παγωτό Καϊμάκι ΓΙΩΤΗΣ, Σιρόπι Βύσσινο ΓΙΩΤΗΣ, Τρούφα Σοκολάτας
ΓΙΩΤΗΣ, Τριμμένο Μπισκότο ΓΙΩΤΗΣ, Άνθος Αραβοσίτου Στιγμής Μπισκότο ΓΙΩΤΗΣ, Panna Cotta
Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ, Garni Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ, Kρέμα Ζαχαροπλαστικής Μιλφέιγ ΓΙΩΤΗΣ.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Για την διαδικασία της κλήρωσης θα αθροισθούν τα σχόλια
συμμετοχής κάτω από το video που έχει αναρτηθεί στο Facebook με τα σχόλια συμμετοχής στην
ενότητα σχολίων του Microsite. Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι τριάντα έξι
(36) νικητές θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους
συμμετέχοντες. Επίσης, θα κληρωθούν επιπλέον τριάντα έξι (36) αναπληρωματικοί - επιλαχόντες. Η
σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2108, οπότε θα γίνει και η ανακοίνωση των
νικητών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Solid Havas, οδός Αρτέμιδος 3, 15125,
Μαρούσι-Αθήνα, παρουσία της Solid Havas και συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση που υποπέσει στην
αντίληψη του Διοργανωτή πως ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε
πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια του Διοργανωτή ο συμμετέχων αυτός να
αποκλειστεί, ακόμα και κατά την παράδοση των δώρων.
8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού
θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/jotis.gr και στη συνέχεια οι
νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) στην σελίδα «ΓΙΩΤΗΣ» στο
Facebook και να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ήτοι: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη,
Τηλέφωνο) για να αποδεχθούν το δώρο τους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος
νικητής δεν αποστείλει με τον παραπάνω τρόπο τα πλήρη στοιχεία του εντός πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την ανακοίνωση του ονόματός του ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του
σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά
ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.
9. Πνευματικά δικαιώματα. Με την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό με τους τρόπους
που αναφέρονται στην Παράγραφο 5, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι
τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την απάντηση – σχόλιο που αναρτά
έκαστος στον τοίχο όπου είναι αναρτημένος ο Διαγωνισμός και τα τυχόν taggαρισματα σε άλλα
πρόσωπα τα οποία αναρτούν, μεταβιβάζονται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στην Solid
Havas, η οποία αποκτά κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αναπαράγει, τροποποιεί και
δημοσιεύει σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο
διαθέτει για τη διαφήμιση και προώθηση του Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη
συναίνεση των συμμετεχόντων ως τέτοιας λογιζόμενης αυτή η ίδια ήτης συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Στο πλαίσιο αυτό, o Διοργανωτής παρέχει αντίστοιχες άδειες στην Solid Havas στον τυχόν χορηγό,
καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με την Solid Havas, με οποιαδήποτε
σχέση, για τους ίδιους και μόνο σκοπούς.
Ο Διοργανωτής και η Solid Havas δεν φέρουν καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, έναντι τρίτων για το
Περιεχόμενο των σχολίων των χρηστών, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το Νόμο και τα
ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους
δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ’ αφορμής του Περιεχομένου. Με την υποβολή της συµµετοχής τους,
οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, είναι ενήλικοι
άνω των 18 ετών, η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,
δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα,
ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου ότι διαθέτουν κάθε απαιτούμενη άδεια και
δικαίωμα για το Περιεχόμενο αυτό για το οποίο φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη. Κάθε
συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών
συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/update. Σε διαφορετική περίπτωση, η Solid Havas διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
10. Προσωπικά δεδομένα. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για το
Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής συλλέγει και διατηρεί μόνο τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες επιλέγουν να δώσουν
(όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας).
Ειδικότερα, εφόσον τα στοιχεία αυτά γνωστοποιηθούν στον Διοργανωτή θα συλλεχθούν και θα
επεξεργαστούν τα εξής δεδομένα:
- Ονοματεπώνυμο
- Διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό, email) - Στοιχεία λογαριασμών σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook name, Facebook gender, Facebook email, Facebook ID).
Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα στοιχεία των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς
σχετικούς με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή, την προβολή και την
προώθησή του.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία
επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να
επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους,
εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους.
Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του
ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή που ενεργούν για λογαριασμό του παρέχοντάς υπηρεσίες
πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και
αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Διοργανωτή την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού ή/και
διαχειρίζονται την εταιρική του ιστοσελίδα και τους εταιρικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Ο Διοργανωτής θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο
διαγωνισμός και για έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας των έξι (6) μηνών, αυτά
θα καταστρέφονται.
Ο Διοργανωτής διασφαλίζει τα δικαιώματα των συμμετεχόντων σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων και φροντίζει να τους διευκολύνει για να τα ασκήσουν. Έχουν δικαίωμα
να ζητήσουν:
α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους
επεξεργάζεται ο Διοργανωτής, 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
jotis@jotis.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 με το
Διοργανωτή στα κάτωθι στοιχεία:
Στοιχεία Επικοινωνίας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε, Λεωφόρος Κηφισού 128, Τ.Κ 121 31, Περιστέρι, Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5704400
jotis@jotis.gr
Tέλος, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους έχουν το δικαίωμα να
προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600).
11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής 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 Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την
ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
12. Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει
διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. 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 του Διοργανωτή.
13. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια
(Ασκληπειού 26-28, Αθήνα).

