1. Στo πλαίσιο του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού οι Διοργανωτές (Ένωση
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών με την επωνυμία ΕΝ.Ε.Α.Π και Σύνδεσμος
Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών με την επωνυμία
- Σ.Ε.Α.Ο.Π.) πρόκειται να επεξεργαστούν τα δηλωθέντα στοιχεία των
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν.2472/1997, και με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας προσωπικών Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»),
αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του
Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του
Διαγωνισμού καθιδρυμένης σχέσης, την ανάδειξη των νικητών του
Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Συμμετέχοντας στο
Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει αποκλειστικά και μόνο στους
Διοργανωτές, ως υπεύθυνους επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και
ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρούν σε
ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζονται, κατά την κρίση τους και το
Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό.
2. Τα υποκείμενα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρούν στο ακέραιο
όλα τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτούς από τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας

προσωπικών

Δεδομένων,

όπως

ενδεικτικά

το

δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας,
αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων. Για τυχόν
άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού
επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των
δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες/ / οι νικητές του Διαγωνισμού
μπορούν να επικοινωνούν με τους Διοργανωτές στα παρακάτω στοιχεία
επικοινωνίας:
• ΕΝ.Ε.Α.Π τηλ: 210 8032809 email: sp@downtown.com.gr και
• Σ.Ε.Α.Ο.Π τηλ: 210 331.04.72 email: seaop@hol.gr).
Τέλος, για κάθε περίπτωση καταγγελίας μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).

3. Οι Διοργανωτές ενημερώνουν τους Συμμετέχοντες/ τους νικητές του
Διαγωνισμού ότι οι ίδιοι ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους
(διαφημιστικές εταιρείες) θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους 1 και 2 ανωτέρω, για τους
εκεί αναφερόμενους σκοπούς. Οι Διοργανωτές δεν διαβιβάζουν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό. Οι
Διοργανωτές εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές και συνεργάτες τους στους
οποίους θα διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων
λαμβάνουν επαρκή τεχνικά και διαδικαστικά μέτρα για την συμμόρφωση με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
4. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας που έτυχαν επεξεργασίας στο
πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας είναι έξι (6) μήνες, εκτός εάν άλλως
απαιτείται ή τεκμηριώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ειδικότερα και όσον αφορά στην εικόνα των προσώπων που τυχόν
εμφανίζονται στις φωτογραφίες / στα βίντεο με τις οποίες οι συμμετέχοντες θα
συμμετάσχουν

στο

Διαγωνισμό,

οι

συμμετέχοντες

δηλώνουν

και

διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για φωτογραφίες ή βίντεο που εικονίζουν είτε
αυτούς είτε πρόσωπα των οποίων έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση
προκειμένου να αναρτήσουν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα (εικόνα ή/ και
φωνή τους) στο διαδίκτυο, ώστε να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.
6. Στην ειδικότερη περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης του Ιστότοπου όπου
διενεργείται ο Διαγωνισμός διαπιστώσει ότι φωτογραφία ή βίντεο που έχει
αναρτηθεί από Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό εμφανίζει προσωπικά του
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και της εικόνας ή/ και της φωνής του, χωρίς
να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, καλείται όπως επικοινωνήσει με το
Διοργανωτή στο sp@downtown.com.gr για την άμεση παύση της προβολής της
εν λόγω φωτογραφίας/ του εν λόγω βίντεο δια του εν λόγω Ιστότοπου.

7. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν 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 τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία.
8. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα
πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που
παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο,
σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια που περιέχει δόλο, όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό,
αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από τους Διοργανωτές, οι οποίοι δικαιούνται να
προβούν σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα
σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και
άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το
νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω
όρου οι Διοργανωτές δικαιούνται να αποκλείσουν άμεσα τον παραβάτη και να
προβούν σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.
9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων
στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ οι Διοργανωτές

και η

Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την
εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή
διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο
επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του και τους όρους λειτουργίας του
οικείου διακομιστή (server).
10. Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω
στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των
Διοργανωτών και της Διαφημιστικής, ιδίως αναφορικά με το Διαγωνισμό, η δε
αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του
συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

11. Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση
των δώρων. Επιπλέον, οι Διοργανωτές και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία
ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε
ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη
ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, καθώς και για
λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη
του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε
υποχρέωση των Διοργανωτών και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

