
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Διαγωνισμός  “31ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών 2013 WIND ” 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών  «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», με έδρα 
της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, τηλέφωνο 210 6158000 (εφεξής καλούμενη 
χάριν συντομίας ως «WIND Ελλάς»), στo πλαίσιo του31ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 
διοργανώνει διαγωνισμό υπό τον τίτλο “31ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών 2013 WIND ” 
(στο εξής το «Πρόγραμμα»).  
 
Οι όροι του προγράμματος θα φιλοξενηθούν στην ιστοσελίδα της WIND  στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.wind.gr. Στο πλαίσιο αυτό, η WIND Ελλάς θα  αναλάβει την εκτέλεση και την 
επικοινωνιακή υποστήριξη του προγράμματος.. Έτσι, η παραπάνω εταιρεία, νομίμως  
εκπροσωπούμενη, θα αποκαλείται και ως «η Διοργανώτρια Εταιρεία» για την  παραπάνω 
ενέργεια («Πρόγραμμα»), σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα.  
 
1.2 Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο 
Αθηνών A. Λάβδα, οδός Ζ. Πηγής αρ12-14, Αθήνα, τηλ. 210-3817752, είναι ο καθορισμός 
των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε 
συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του 
παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο. 
 
 
1.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες 
όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του 
προγράμματος, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που 
περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω 
αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα 
γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στο www.wind.gr. 
 
1.4 Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο 
καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της διαδικασίας ανάδειξης των 
νικητών .   
1.5 Εξ αρχής γίνεται μνεία ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θα 
λάβουν μέρος στους αγώνες του 31ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών και  θα τερματίσουν 
στην κατάταξη που απαιτείται ώστε να κερδίσουν ένα από τα 50 έπαθλα του διαγωνισμού. 
Πρόκειται για 50 smartphone συσκευές HUAWEI Ascend Y210. 
 
 
 
2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
2.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη είναι η συμμετοχή εκάστοτε δρομέα στη 
διαδρομή που έχει εγγραφεί. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής του θα γίνει μέσα από τη λίστα 
που θα δημοσιοποιήσει ο ΣΕΓΑΣ μετά το πέρας των Αγώνων, στα πλαίσια των Επίσημων 
Αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσει για τον 31ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών. 
 
2.2 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι δρομείς που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
Ελλάδος. Επίσημες συμμετοχές θεωρούνται όλες οι συμμετοχές που έχει συγκεντρώσει ο 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (στο εξής 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) για τις ως άνω διαδρομές, καθώς έχει την πλήρη ευθύνη και τα δικαιώματα για τη 
διοργάνωση τους. 
 
2.3 Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι των εταιρειών 
«WIND», «HUAWEI», οι εργαζόμενοι/ αντιπρόσωποι των καταστημάτων WIND και των 
καταστημάτων Public, οι εργαζόμενοι στον ΣΕΓΑΣ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους 
έως 2ου βαθμού. 

http://www.wind.gr/


 
2.4 Οι νικητές καθορίζονται ως εξής:  
Νικητής είναι ο πρώτος κάθε εκατοστάδας δρομέων που τερματίζει, μέχρι να συμπληρωθούν 
50 νικητές. Δηλαδή κερδίζει ο πρώτος (1ος), ο εκατοστός (100ος), ο διακοσιοστός (200ος) 
κ.ο.κ. μέχρι και τον χιλιοεξακοσιοστό (1600ο), για τους Αγώνες Δρόμου 5 & 10 χλμ, αλλά και 
μέχρι τον χιλιοπεντακοσιοστό (1500ο) για τον Μαραθώνιο Δρόμο. 
Ουσιαστικά, ο διαχωρισμός των νικητών μεταξύ των 3 διαδρομών γίνεται ως εξής:  

• Αγώνας Δρόμου 5χλμ: 17 νικητές 
• Αγώνας Δρόμου 10χλμ: 17 νικητές 
• Μαραθώνιος δρόμος: 16 νικητές 

 
Η κατάταξη των νικητών θα βασίζεται στα επίσημα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης 
όπως θα ανακοινωθούν από τον ΣΕΓΑΣ περίπου ένα (1) μήνα μετά το πέρας του 31ου 
Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών.  
 
 
3. ΔΩΡΑ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 
 
3.1  Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν εντός δύο  (2) εβδομάδων μετά από την 
ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων  από τον ΣΕΓΑΣ. Τα επίσημα αποτελέσματα 
αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΣΕΓΑΣ περίπου ένα (1) μήνα μετά το πέρας του 31ου 
Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών.  
Η ανάδειξη των νικητών θα κριθεί βάσει της Γενικής Κατάταξης που θα δημοσιοποιήσει ο 
ΣΕΓΑΣ στα πλαίσια των Επίσημων Αποτελεσμάτων των Αγώνων. 
 
3.2. Το έπαθλο/ δώρο για κάθε νικητή είναι μια smartphone συσκευή HUAWEI Ascend Y210. 
Συνολικά θα δοθούν 50 συσκευές HUAWEI Ascend Y210, επομένως από το διαγωνισμό θα 
αναδειχθούν 50 νικητές.  
 

3.3 Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται από άλλα πρόσωπα και 
δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Κάθε νικητής λαμβάνει αποκλειστικά και μόνο -μία 
smartphone συσκευή HUAWEI Ascend Y210. 
 
3.4 Κάθε νικητής του Προγράμματος δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο 
για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά 
πράγματα. 
 
3.5 Η ευθύνη της WIND Ελλάς περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 
προγραμματισμένων δώρων. 
 
 
3.6 Η ενημέρωση των νικητών θα γίνει εντός δύο (2) εβδομάδων μετά από την ανακοίνωση 
των επίσημων αποτελεσμάτων του ΣΕΓΑΣ και κατόπιν επιβεβαίωσης αποδοχής του δώρου 
τους, τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.  
 
3.7 Η ενημέρωση των νικητών θα γίνει αποκλειστικά από τον ΣΕΓΑΣ, ο οποίος θα τους 
ενημερώνει για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους. 
 
3.8 Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και 
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με το νικητή/νικήτρια εντός 7 ημερολογιακών ημερών, - 
τότε το δώρο μετακυλά στον αμέσως επόμενο βάσει της  Γενικής Κατάταξης των 
αποτελεσμάτων του ΣΕΓΑΣ. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε και με τον πρώτο 
επιλαχόντα εντός 7 ημερολογιακών ημερών, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε 
υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και τους επιλαχόντες. 
 
 
3.9 Η Διοργανώτρια  και χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, 
καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της, τα 
ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες δίδουν τη 



συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
3.10 Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού τελεί 
επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διοργανώτρια 
από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη 
αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που θα οριστεί γραπτώς στη μεταξύ τους 
επικοινωνία, σε αντίθετη δε περίπτωση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
δώρου. 
 
3.11 Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και 
νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον 
έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν 
δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του προγράμματος 
δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου 
αυτού. 
 
3.12 Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την 
προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της διοργανώτριας WIND Ελλάς. 
 
3.13 Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί 
να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:  
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους 
στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν αποδεχτεί τους όρους 
συμμετοχής. 
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος. 
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε στον ΣΕΓΑΣ είναι ψευδές. 
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή δεν 
καταστεί δυνατή στο χρονικό π. 
(ε) σε  περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί 
καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. 
 
 
4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 
Επίσης όλοι οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη στο Πρόγραμμα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και 
αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: 
 
4.1 (α) είναι άνω των 18 ετών  
4.1 (β) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από 
την συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα της WIND 4.1 (γ) Η συμμετοχή τους είναι 
σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το 
δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. 
4.1 (δ) δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε  δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε 
τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.  
4.1  (ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η  WIND Ελλάς τα προσωπικά τους 
δεδομένα  που προκύπτουν  με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στα πλαίσια του 
προγράμματος.  
4.1 (στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις ως άνω εταιρείες για την 
προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού 
τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Οι ως άνω εταιρείες 
επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να  δημοσιεύσουν 
οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του προγράμματος.  
4.1 (ζ) με την καταχώρηση της συμμετοχής τους δεσμεύονται από τους παρόντες όρους 
χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους.  
4.1 (η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, 
των διαχειριστών και   των διοργανωτών του προγράμματος σε περίπτωση που οι τελευταίοι 
κρίνουν ότι κάποιο μέλος/χρήστης πρέπει να διαγραφεί από μέλος για τους λόγους που 



αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης ή να αποκλειστεί από τη κλήρωση και το 
πρόγραμμα. 
 
 
 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
5.1 Ο διαγωνισμός ξεκινά και λήγει με την έναρξη (08:00) και λήξη (17:00) του 31ου Κλασικού 
Μαραθωνίου Αθηνών που πραγματοποιείται στις 10 Νοεμβρίου 2013. Οι νικητές θα 
ανακοινωθούν μια (1) εβδομάδα μετά από την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων  
από τον ΣΕΓΑΣ. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΣΕΓΑΣ 
περίπου ένα (1) μήνα μετά το πέρας του 31ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών.  
 
5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής 
του Προγράμματος, με τροποποίηση των παρόντων όρων σύμφωνα με την διάταξη του 
άρθρου 6 του παρόντος.  
Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα αυτή και 
θα γίνεται  ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες της . 
 
 
5.3 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω 
προγράμματος, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την διοργανώτρια ως 
προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.   
 
5.4 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το πρόγραμμα οποτεδήποτε αυτή κρίνει 
και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς 
να διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε 
λόγο. 
 
 
 
6. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
6.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε 
αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / 
χρήστες/ συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και στη θέση «Όροι 
Διαγωνισμού», στο www.wind.gr 
 
 
7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ WIND, ΣΕΓΑΣ, HUAWEI 
 
7.1 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διοργανώτρια της ιστοσελίδας για τυχόν άμεσες ή 
έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, 
δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο του 
προγράμματος. 
 
  
7.2 Επίσης ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική 
προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, 
σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες/μέλη/χρήστες με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα 
αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε 
νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος προγράμματος, είτε οιαδήποτε 
αποζημίωση. 
 
7.3 Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της 
δεν ευθύνεται για: 
 



Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του 
παρόντος. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών. 
 
Περαιτέρω, η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα 
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν 
παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων 
αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια 
συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, 
πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. 
 
Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή 
ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του μέλους ή την μη 
ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από αυτό και στήριξη σε πληροφορίες 
διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες. 
 
Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι 
πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή 
εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση. 
 
Δ) για το ότι ο δικτυακός  τόπος και οι ιστοσελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του 
προσωπικού υπολογιστή  του χρήστη. Ο κάθε χρήστης/μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη 
να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του 
προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – 
εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού. 
 
7.4 Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την 
απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του χρήστη/ μέλους ή 
επισκέπτη   και γενικά του συστήματός του για  οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν 
επίσκεψης του  στην ιστοσελίδα 
Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών 
άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών»,  υπερσυνδέσμων ή 
διαφημιστικών συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την 
επίσκεψη / χρήση / μέλους, ο κάθε επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις 
αντίστοιχες ιστοσελίδες , οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των 
υπηρεσιών τους.  
 
7.5 Η διαχείριση της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των 
ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
7.6. Όπου αναφέρεται ο όρος διαχείριση τη ιστοσελίδας, Διοργανωτής εννοούνται η εταιρία 
WIND  
 
 
8. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
 
8.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 
σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και  
 
8.2 Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν 
σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην  
πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του 
ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.   
 
8.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, 
αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο 



εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή 
μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της 
διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.  
 
8.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας  ( πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) 
απαγορεύεται να αναπαράγεται και να  αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.  
 
 
9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
 
9.1 Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και 
θα επεξεργάζεται ο ΣΕΓΑΣ. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην 
ΑΠΔΠΧ. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 
από την WIND είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο 
για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος και με την προϋπόθεση της 
προηγούμενης ενημέρωσης και συναίνεσης των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 3.8 
παραπάνω.. Η WIND Ελλάς δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για 
λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ή για στατιστικούς λόγους. Η WIND δικαιούται επίσης 
(εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιεί η ίδια και 
να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική 
προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Διοργανώτρια 
έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από 
απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο 
κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και 
ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του 
άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην WIND  
(οδός Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι , τηλ. 2106158000 ). 
 
9.2 Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει 
πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που 
επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης 
(ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, 
δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση 
της συγκατάθεσης.  
 
9.3 Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. 
Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της 
συγκατάθεσής του στο e-mail crm@wind.gr ή/και στο τηλέφωνο 693 5601260. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως. 
 
9.4 Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και την αποδοχή των όρων χρήσης της εφαρμογής, 
ο χρήστης ταυτόχρονα δηλώνει ρητώς ότι επιθυμεί την αποστολή επιβεβαιωτικού newsletter 
στο e-mail που έχει ήδη δηλώσει κατά την συμπλήρωση του σχετικού πεδίου. 
Στην αποστολή του πρώτου e-mail θα υπάρχει σχετικό link ενεργοποίησης του μηχανισμού 
newsletter, ενώ σε κάθε επόμενο e-mail που θα αποστέλλεται θα υπάρχει σχετικό link 
διαγραφής από τη λιστα του newsletter. Σε περίπτωση που δεν γίνει η ενεργοποίηση του 
newsletter από το χρήστη κατά την αποστολή του πρώτου e-mail, δεν θα στέλνεται 
ενημερωτικό newsletter από την διοργανώτρια. 
 
10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
10.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, 
διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η 
την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα. 
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