Όροι των Ανανεωμένων Flames2Go Διαγωνισμών
Η συμμετοχή στους Flames2Go Διαγωνισμούς δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.
Participation in Flames2Go loyalty scheme does not entail any financial burden for the subscriber.
Flames2Go contests are sponsored by WIND.
Apple is not a sponsor or involved in the activity in any manner
myF2G app users do not use in-app purchase to purchase credit or currency for use in conjunction with
real money gaming of any kind, and does not enable people to purchase lottery or raffle tickets or
initiate fund transfers in the app.
Every WIND F2G prepaid subscriber is eligible to participate in the Loyalty Scheme upon prerequisite
that they permanently reside in Greece, and have reached the age of 18 regardless of nationality, sex,
occupation. Participation in the Loyalty Scheme organized by WIND is free of charge and does not
require the prior purchase of any product or service.
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» με έδρα στην Αθήνα
Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 106, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφεξής καλούμενη χάριν
συντομίας ως «WIND»

διοργανώνει το Ανταποδοτικό Πρόγραμμα, Flames2Go (εφεξής το

«Πρόγραμμα»). Οι συνδρομητές συλλέγουν πόντους (εφεξής «Flames»), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι
προς διαχείριση στους συνδρομητές αποκλειστικά μέσα από το myF2G app. Τα Flames μπορούν να
εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους παρόντες όρους όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

Σκοπός των

παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην
συμβολαιογράφο Αθηνών κα Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα, τηλ. 210 3824107, Fax: 210
3824005 είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Flames2Go. Οποιοσδήποτε
Συμμετέχων ή τρίτος, έχων έννομο συμφέρον, δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο
των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο. Οι όροι
του προγράμματος είναι αναρτημένοι και στο f2g.gr και στην εφαρμογή myF2G.
Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Κάθε
τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο στην οποία έχουν κατατεθεί οι Αναλυτικοί Όροι και
αναρτάται στο f2g.gr και στην εφαρμογή myF2G. Οι παρόντες όροι περιλαμβάνουν τους διαγωνισμούς
που διενεργούνται σε ετήσια βάση, ενώ με το πέρας του κάθε έτους οι διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν
κατά τη διάρκειά του διαγράφονται.

Η WIND διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους
συνδρομητές και τους συμμετέχοντες για το Πρόγραμμα και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με
την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε
μέσω της εφαρμογής (app) ή SMS. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Πρόγραμμα
παρέχουν στους Διοργανωτές τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με την υφιστάμενη
νομοθεσία για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια WIND Ελλάς
όπως επεξεργαστεί τα ανωτέρω στοιχεία που αυτή συγκεντρώνει στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων επιθυμεί να εξαιρεθεί από το πρόγραμμα και να μην
χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του
και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια,
παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να
γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας καλώντας στο 13800 (με
χρέωση 0,25€/κλήση με Φ.Π.Α από κινητό WIND και 0,26€/κλήση με Φ.Π.Α από σταθερό WIND) ή
μπαίνοντας
στην
διεύθυνση
https://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/epikoinonia-/formaepikoinonias/ και διαλέγοντας Υπηρεσίες κινητής / Κατηγορία myWIND / myF2G / myQ και θέμα
’Απεγγραφή από Flames2Go’.
H επεξεργασία του αιτήματος θα γίνει εντός πέντε [5] εργάσιμων ημερών. Τα προσωπικά του στοιχεία
θα διαγραφούν πλήρως μέσα σε τρεις [3] μήνες από την ημερομηνία της καταχώρησης του αιτήματός
του. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του
παρόντος.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής καρτοκινητής τηλεφωνίας WIND F2G
και κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα (Μέλος), ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα που διοργανώνει η WIND
είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραμμα συμμετέχει
ο συνδρομητής στον οποίο ανήκει η σύνδεση.

3. Συλλογή flames
3.1 Απόδοση Flames: Τα Μέλη του Προγράμματος συλλέγουν Flames με βάση τον εκάστοτε Πίνακα
Απόδοσης Flames (εφεξής «ο Πίνακας»), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του
Προγράμματος. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους εκάστοτε Κανόνες Απόδοσης Flames
μονομερώς.
3.2 Ο Πίνακας ενδεικτικά θα απεικονίζει: α. τους τρόπους απόδοσης Flames, για παράδειγμα από τη
συχνότητα χρήσης των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και καναλιών εξυπηρέτησης της WIND, από τη σχέση
του μαζί της, από τα προϊόντα/υπηρεσίες ή/και συναλλαγές που συμμετέχουν.
3.3 Διάρκεια-Λήξη: Τα Flames του Προγράμματος έχουν διάρκεια ισχύος 6 μήνες από την ημερομηνία
απόδοσής τους. Τα Flames, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος
τους, διαγράφονται αυτόματα από το Λογαριασμό Flames, χωρίς η ενημέρωση του Μέλους να
αποτελεί υποχρέωση της WIND.
3.4 Μεταβίβαση/ Εκχώρηση κλπ: Τα Flames δεν μπορούν να μεταβιβασθούν ή να εκχωρηθούν σε
οποιονδήποτε τρίτο, Μέλος του Προγράμματος ή μη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χορηγηθούν,
πουληθούν, ανταλλαχθούν, κληρονομηθούν ή μεταφερθούν σε τρίτους, εκτός αν η WIND το
αποφασίσει με τροποποίηση των όρων ή μεμονωμένα.
3.5 Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί Flames σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους,
η WIND θα προβεί μονομερώς στη διόρθωση του Λογαριασμού στο myF2G app με ενημέρωση του με

οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στο Μέλος εναλλακτικές
λύσεις από τυχόν εσφαλμένο υπολογισμό Flames, προκειμένου να επανέλθει ο Λογαριασμός στο
myF2G app στην προτέρα, του σφάλματος, κατάσταση. Το Μέλος δηλώνει ότι θα συνεργασθεί με την
WIND προκειμένου να αποκατασταθούν εσφαλμένες καταχωρήσεις Flames είτε προς όφελος είτε εις
βάρος του.

4. Εξαργύρωση Flames
4.1 Τρόποι Εξαργύρωσης των Flames του Προγράμματος: Τα Flames που συλλέγονται από το Μέλος
μπορούν να εξαργυρωθούν:
α. Ολικώς ή μερικώς στους διαγωνισμούς που φιλοξενούνται στο myF2G app. Για να συμμετάσχει
κάποιος στο Διαγωνισμό πρέπει να έχει εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση της εφαρμογής myF2G
η οποία είναι διαθέσιμη στο Google Play για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, και στο App
Store για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS, και να έχει εγγραφεί με τον τηλεφωνικό του αριθμό
F2G.
Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό με την υποβολή Flames σε κάθε κλήρωση,
μέσω του myF2G App. Kάθε ένα Flame αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στην επιλεγμένη από αυτόν
κλήρωση. Στη συνέχεια, θα μπορεί να πάρει άλλη μια συμμετοχή στην κλήρωση εφόσον κοινοποιήσει
τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό μέσω του προφίλ του στο Facebook δημόσια ή στους φίλους του,
το οποίο πρέπει να είναι έγκυρο και ενεργό. Εφόσον κάνει μια φορά την κοινοποίηση στο Facebook
προφίλ του – δημόσια ή στους φίλους του- και πάρει την επιπλέον συμμετοχή, η επιλογή δεν είναι
πλέον διαθέσιμη στον χρήστη.
Σε περίπτωση που το προφίλ του κάθε χρήστη είναι εικονικό, αυτόματα αποκλείεται από το
διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή
στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, email &
αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων.
Τα Flames που δεν χρησιμοποιούνται θα παραμένουν διαθέσιμα για χρήση σε επόμενη/επόμενες
κληρώσεις μέχρι το πέρας του Προγράμματος ή την λήξη τους.
4.2 Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει και άλλους τρόπους εξαργύρωσης των Flames στο μέλλον
οπότε θα ενημερώσει σχετικά τα Μέλη του Προγράμματος.

4.3 Η WIND, δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ορίσει ελάχιστο ή/και μέγιστο αριθμό Flames για τη
μερική ή/και ολική εξαργύρωση ανά συμμετοχή σε Διαγωνισμό, ο οποίος αριθμός θα αλλάζει συνολικά
ή θα διαφοροποιείται από την WIND.
4.4 Σε περίπτωση μερικής εξαργύρωσης Flames, αυτά αφαιρούνται από το Λογαριασμό του χρήστη
στο mF2G App του Μέλους, με βάση την ημερομηνία καταχώρησής τους από τα παλαιότερα στα πιο
πρόσφατα.
4.5 Με την επιφύλαξη των ειδικώς αναφερομένων στους παρόντες όρους και στον Πίνακα, που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος, τα Flames συλλέγονται, τηρούνται και
εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος,
όπως κάθε φορά ισχύουν.
4.6 Η WIND μπορεί να ανακοινώνει ειδικές προσφορές εξαργύρωσης ή συλλογής Flames ή άλλου
είδους προσφορές στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών είτε στο σύνολο των Μελών, είτε σε
επιλεγμένο κοινό, είτε με επιλεγμένους τρόπους επιβράβευσης ή επιμέρους συναλλαγές βάσει της
εμπορικής της πολιτικής.
4.7 Ρητώς συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από το συμμετέχοντα ότι τα Flames δεν περιλαμβάνουν
κάποια αξία ούτε μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα ή να αντικατασταθούν από κάποια άλλη αξία
ή παροχή εκ μέρους της εταιρείας, όπως ενδεικτικά χρόνο ομιλίας, SMS ή ΜΒς. Η μόνη χρήση των
Flames είναι για τις ανάγκες συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Η WIND Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα
οποτεδήποτε να καταργήσει το παρόν πρόγραμμα και τους διαγωνισμούς, επομένως και τα Flames. Σε
αυτή την περίπτωση, εξυπακούεται πως ο συμμετέχων και συνδρομητής της WIND Ελλάς θα χάνει τα
Flames που έχει συγκεντρώσει και δεν θα δικαιούται κάποια αποζημίωση ή άλλη παροχή σε
αντικατάσταση των Flames, καθώς ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται πως τα Flames δεν
ενσωματώνουν κάποια αξία.

5. Ενημέρωση Μέλους για το Πρόγραμμα
5.1 Ενημέρωση Προγράμματος: Το Μέλος ενημερώνεται για τους όρους και τις τροποποιήσεις του
Προγράμματος μέσω του myF2G app, ή / και στo f2g.gr

6. Τροποποίηση, Λήξη και Αναστολή Προγράμματος, Διαγραφή Μέλους, Αποχώρηση
Μέλους

6.1 Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους του Προγράμματος,
συμπεριλαμβανομένων και των όρων του Πίνακα και οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στα Μέλη
μέσω των τρόπων ενημέρωσης του άρθρου 5. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων του
Προγράμματος δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του Μέλους. Τα Μέλη
θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της WIND για το
Πρόγραμμα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα
έκδοση του Προγράμματος. Η επιλογή και πραγματοποίηση από το συνδρομητή τρόπων επιβράβευσης
ή δραστηριοτήτων ή/και εξαργύρωση Flames και η σε κάθε περίπτωση χρήση του προγράμματος από
το συνδρομητή μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.
6.2 Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή/και να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε,
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση προθεσμίας
ενημερώνοντας τα Μέλη της με βάση το άρθρο 5 και καθοδηγώντας τα για την εξαργύρωση των Flames
τους. Επίσης, η WIND δικαιούται να αναστείλει τη χρήση του Προγράμματος από Μέλος, για λόγους
που αφορούν: (α) την ασφάλεια του προϊόντος/ υπηρεσίας, (β) την ύπαρξη υπόνοιας περί μη
εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης και (γ) σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.
6.3 Η WIND έχει δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες διαγραφής/ απενεργοποίησης του Μέλους λόγω μη
συνεπούς τήρησης των παρόντων όρων ή/και γενικότερα στα πλαίσια της συνολικής του
συναλλακτικής σχέσης.
6.4 Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και
να το δηλώσει εγγράφως στο Δίκτυο ή τηλεφωνικώς στο 13800 (με χρέωση 0,25€/κλήση με Φ.Π.Α
από κινητό WIND και 0,26€/κλήση με Φ.Π.Α από σταθερό WIND) ή μπαίνοντας στην διεύθυνση
https://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/epikoinonia-/forma-epikoinonias/

και

διαλέγοντας

Υπηρεσίες κινητής / Κατηγορία myWIND / myF2G / myQ και θέμα ’Απεγγραφή από Flames2Go’. Το
αίτημα του θα εξυπηρετείται εντός 5 εργάσιμων ημερών. Τα Flames του θα παραμένουν διαθέσιμα
στο λογαριασμό του στο myF2G app μέχρι την λήξη τους. Τα προσωπικά του στοιχεία θα διαγραφούν
πλήρως από το Πρόγραμμα μέσα σε τρεις [3] μήνες από την ημερομηνία επεξεργασίας του αιτήματός
του για αποχώρηση από το Πρόγραμμα.
6.5 Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα και μπορεί
να το κάνει μέσα από την εφαρμογή του myF2G Αpp εξαργυρώνοντας τα Flames του σε κάποιον από
τους ενεργούς Διαγωνισμούς. Εναλλακτικά, μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του καλώντας το

13800 (με χρέωση 0,25€/κλήση με Φ.Π.Α από κινητό WIND και 0,26€/κλήση με Φ.Π.Α από σταθερό
WIND). Το αίτημά τους θα εξετάζεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
6.6 Σε κάθε περίπτωση λήξης ή/και αναστολής του Προγράμματος ή Διαγραφής Μέλους ή αποχώρηση
Μέλους, ρητώς συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τους συμμετέχοντες πως εφόσον καταργηθούν
τα Flames, τα Μέλη και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν κάποια αξίωση ή απαίτηση κατά της WIND
Ελλάς για αντικατάστασή τους ή εξαργύρωσή τους, καθώς ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται δια
των παρόντων όρων πως τα Flames δεν ενσωματώνουν κάποια αξία ή απαίτηση, πως τα Flames
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διενέργειας των διαγωνισμών και πως εξ’
αυτού του λόγου η ακύρωσή τους δεν θα προκαλέσει κάποια ζημία ή απώλεια στο συμμετέχοντα /
Μέλος.

7. Ενημέρωση/Συγκατάθεση στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης
κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και την τήρηση των στοιχείων
του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς
και για σκοπούς ενημέρωσης, εμπορικής προώθησης και επικοινωνίας του σχετικά με αυτό. Για τον
σκοπό αυτό, η WIND θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά
και μόνο για το σκοπό του προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για
τα προσωπικά δεδομένα.
Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη
των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου
προγράμματος.
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε όρου του Προγράμματος, η WIND δικαιούται
να τον αποκλείσει άμεσα από το Πρόγραμμα, να αναστείλει ή /και να καταργήσει τη συμμετοχή του
καθώς και να ακυρώσει όλα τα Flames που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.
9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες όροι και η εν γένει σχέση που δημιουργείται μεταξύ των μερών στα πλαίσια του
προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Flames
O παρών, τελευταίος σε ισχύ Πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος, Η
WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους ή/και το περιεχόμενο του Πίνακα,
με προηγούμενη κοινοποίηση του συνδρομητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του Πίνακα δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση
του Μέλους.
Η WIND μπορεί να ανακοινώνει ειδικές προσφορές εξαργύρωσης ή συλλογής Flames ή άλλου είδους
προσφορές στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών είτε στο σύνολο των Μελών, είτε σε επιλεγμένο
πελατολόγιο, είτε με επιλεγμένους τρόπους επιβράβευσης ή επιμέρους συναλλαγές βάσει της
εμπορικής της πολιτικής.

Ενέργεια

Κανάλι

Τρόπος Πληρωμής

Αριθμός Flames

Ανανέωση Χρόνου

Online (myF2G app η

Credit Card / Debit

2 Flames / 1€ αξίας

f2g.gr)

Card / Paypal

ανανέωσης

Ανανέωση Χρόνου

Κατάστημα, Κάρτα

1 Flame / 1€ αξίας

ανανέωσης μέσω

ανανέωσης

φωνητικής πύλης,
γραπτού μηνύματος,
myF2G App, f2g.gr
Ενεργοποίηση Πακέτου

Online (myF2G app η

4 Flames / 1€ αξίας

f2g.gr)

πακέτου

(Εμπορικά Διαθέσιμα
Πακέτα)
Ενεργοποίηση Πακέτου
(Εμπορικά Διαθέσιμα

Κατάστημα, Φωνητική

2 Flames / 1€ αξίας

πύλη, γραπτό μήνυμα

πακέτου

Πακέτα)
Ενεργοποίηση

1 Flame /

Log’n’Win και δωρεάν

ενεργοποίηση

πακέτων και
προσφορών
Login στο myF2G app*

1 Flame/ εβδομαδιαίο
log in*

F2G anniversary:

50 Flames /έτος

Επέτειος από την
εγγραφή του χρήστη
στο δίκτυο
myF2G anniversary:

50 Flames /έτος

Επέτειος από την
εγγραφή του χρήστη
στο myF2Gapp ή στο
f2g.gr
1ο Log in: Η πρώτη
είσοδος του χρήστη
στο myF2G app

10 Flames

*Κατά την πρώτη είσοδο στην τελευταία έκδοση του myF2G app κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα
00:00:00 έως Κυριακή 23:59:59, ο συμμετέχων θα λαμβάνει ένα Flame. Η έγκυρη είσοδος στην
εφαρμογή για τους νέους χρήστες ορίζεται ως η εγγραφή και στη συνέχεια είσοδο τους στην

εφαρμογή. Για τους ήδη υπάρχοντες χρήστες της εφαρμογής, αρκεί να κάνουν είσοδο στην
εφαρμογή. Ο συμμετέχων δεν θα λαμβάνει επιπλέον Flames για επιπλέον εισόδους στην
εφαρμογή πέραν της πρώτης εισόδου του κατά την διάρκεια κάθε εβδομάδας.

** Τα Flames στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω ανάλογα με την αξία του πακέτου
ενεργοποίησης ή της αξίας ανανέωσης χρόνου

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
H WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη
προειδοποίηση τον παραπάνω πίνακα, καθώς και την λίστα των πακέτων των οποίων η
ενεργοποίησή τους αποδίδει Flames.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» με έδρα στην Αθήνα
Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 106, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφεξής καλούμενη χάριν
συντομίας ως «WIND» ή «διοργανωτής» ή «διοργανώτρια») διοργανώνει τους διαδραστικούς
διαγωνισμούς με τίτλο «Flames2Go Διαγωνισμοί» (εφεξής «Διαγωνισμοί») σε συνεργασία με την
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «VERLABS PRIVATE COMPANY» που εδρεύει στο
Χαλάνδρι Αττικής, Παπανικολή 22 Α (εφεξής «Συνδιοργανωτής»). Εφεξής οι ανωτέρω WIND Ελλάς και
«VERLABS PRIVATE COMPANY» θα αναφέρονται συνολικά και προς χάριν συντομίας ως οι
«συνδιοργανωτές». Οι Διαγωνισμοί φιλοξενούνται στην εφαρμογή της myF2G App.

2. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού - Κληρώσεις
Οι κληρώσεις του Διαγωνισμού θα γίνονται όπως αναφέρονται παρακάτω:
•

Για τους ημερήσιους και τους εβδομαδιαίους διαγωνισμούς θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική
κλήρωση κάθε Τρίτη στις 10:00, για τα δώρα της προηγούμενης εβδομαδιαίας περιόδου που
λήγει κάθε Κυριακή στις 23:59. Όλες οι κληρώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, παρουσίας

επιτροπής δυο (2) υπαλλήλων της Verlabs & (1) ενός υπαλλήλου της WIND, στα γραφεία της
Verlabs, Παπανικολή 22Α, Χαλάνδρι. Το πρακτικό της κλήρωσης θα υπογράφεται από τα μέλη
της επιτροπής. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλεται το
σύνολο των Συμμετοχών που έχει υποβάλει κάθε αριθμός σύνδεσης (MSISDN) στην εκάστοτε
κλήρωση. Εκτός από τον νικητή, η κάθε κλήρωση θα αναδεικνύει και 15 αναπληρωματικούς,
για την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής ακυρωθεί ή δεν εντοπιστεί εντός της
προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται με τους παρόντες όρους.
Θα πραγματοποιούνται 3 προσπάθειες επικοινωνίας εντός 2 ημερών, μετά τις οποίες θα
επικοινωνείται ο επόμενος επιλαχών. Η επικοινωνία θα γίνεται εκτός ωρών κοινής ησυχίας. Οι
επικοινωνίες με τους τελικούς νικητές και αποδέκτες του εκάστοτε δώρου, θα να
ολοκληρώνονται έως την Παρασκευή της εκάστοτε ημερολογιακής εβδομάδας της
ολοκληρωμένης κλήρωσης. Μετά το πέρας των 3 ημερών από την κλήρωση, εάν δεν έχουν
βρεθεί όλοι οι νικητές θα ανακοινώνονται τα ονόματα των νικητών που έχουν ή δεν έχουν
βρεθεί ή δεν έχουν δεχθεί το δώρο.
Οι νικητές που θα δημοσιευτούν αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί στις κλήσεις, θα έχουν την
δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το συνεργάτη εντός 30 ημερών για να παραλάβουν το δώρο
τους. Σε περίπτωση που δεν το παραλάβουν εντός 30 ημερών, θεωρείται ότι δεν αποδέχονται
τα δώρα και αυτά θα διακρατώνται για μελλοντική χρήση.
●

Για τους μηνιαίους και μεγάλους διαγωνισμούς θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση
την 1η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα στις 10:00, για τα δώρα της προηγούμενης μηνιαίας
περιόδου. Όλες οι κληρώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, στα γραφεία της Verlabs, Παπανικολή
22Α, Χαλάνδρι. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλεται το
σύνολο των Συμμετοχών που έχει υποβάλλει κάθε αριθμός σύνδεσης (MSISDN) στην εκάστοτε
κλήρωση. Εκτός από τον νικητή, η κάθε κλήρωση θα αναδεικνύει και 15 αναπληρωματικούς,
για την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής ακυρωθεί ή δεν εντοπιστεί εντός της
προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται από τους παρόντες όρους. Η κλήρωση για το μηνιαίο δώρο
του Δεκεμβρίου του 18 καθώς και το μεγάλο δώρο της περιόδου 03/12/18-03/01/19, θα γίνει
στις 09/01/2019 και ώρα 11:00. Για τα δώρα των εβδομάδων 17/12/18 - 23/12/18, 24/12/1830/12/18, 31/12/18-6/01/19 οι κληρώσεις θα γίνουν στις 08/01/2019. Οι κληρώσεις για τα
δώρα των εβδομάδων 5/08/2019 - 11/08/2019 & 12/08/2019 - 19/08/2019 θα γίνουν στις
27/08/2019 και ώρα 10:00. Η κλήρωση για το μηνιαίο δώρο της περιόδου 02/01/2019 –

31/01/2019, καθώς και το μεγάλο δώρο της περιόδους 04/01/2019 – 04/02/2019 θα λάβει
χώρα στις 06/01/2019 και ώρα 11:00. Η κλήρωση για το μηνιαίο δώρο της περιόδου
01/02/2019 – 28/02/2019, καθώς και το μεγάλο δώρο της περιόδους 05/02/2019 – 05/03/2019
θα λάβει χώρα στις 06/03/2019 και ώρα 10:30. Η κλήρωση για το μηνιαίο δώρο της περιόδου
01/03/2019 – 31/03/2019, καθώς και το μεγάλο δώρο της περιόδου 06/03/2019 – 06/04/2019
θα λάβει χώρα στις 09/04/2019 και ώρα 12:30. Η κλήρωση για τα μηνιαία δώρα της περιόδου
01/04/2019 – 30/04/2019, για το μεγάλο δώρο της περιόδου 07/04/2019 – 07/05/2019 θα
λάβει χώρα στις 16/05/2019 και ώρα 11:30. Η κλήρωση για τα μηνιαία δώρα της περιόδου
01/05/2019 – 31/05/2019 και το μεγάλο δώρο της περιόδου 08/05/2019 – 10/06/2019 θα
λάβει χώρα στις 11/06/2019 και ώρα 11:30. Η κλήρωση για τα μηνιαία δώρα της περιόδου
01/06/2019 – 30/06/2019 και το μεγάλο δώρο της περιόδου 11/06/2019 – 11/07/2019 θα
λάβει χώρα στις 15/07/2019 και ώρα 11:00 στα γραφεία της συμβολαιογράφου Αθηνών κα
Λήδα Λάβδα. Η κλήρωση για τα μηνιαία δώρα της περιόδου 01/07/2019 – 31/07/2019 και το
μεγάλο δώρο της περιόδου 12/07/2019 – 12/08/2019 θα λάβει χώρα στις 29/08/2019 στις
11:00 στα γραφεία της συμβολαιογράφου Αθηνών κα Λήδα Λάβδα. Η κλήρωση για τα μηνιαία
δώρα της περιόδου 01/08/2019 – 31/08/2019 και το μεγάλο δώρο της περιόδου 13/08/2019 –
13/09/2019 θα λάβει χώρα στις 17/09/2019 στις 11:00 στα γραφεία της συμβολαιογράφου
Αθηνών κα Λήδα Λάβδα. Η κλήρωση για τα μηνιαία δώρα της περιόδου 01/09/2019 –
30/09/2019 και το μεγάλο δώρο της περιόδου 14/09/2019 – 14/10/2019 θα λάβει χώρα στις
15/10/2019 στις 11:00 στα γραφεία της συμβολαιογράφου Αθηνών κα Λήδα Λάβδα.
●

Η κλήρωσεις για το Citroen C1 1.0 vti 72 S&S Flair (AM60) της περιόδου 19/02/2019 (00:01) 5/04/2020 (23:59) και για τo ποσό αξίας 2.000 ευρώ της περιόδου 01/03/2020 (00:01) 5/04/2020 (23:59), θα πραγματοποιηθούν στις 15/5/2020 στις 11:00 στα γραφεία της
συμβολαιογράφου Αθηνών κα Λήδα Λάβδα. Ο λόγος είναι ότι λόγω της κατάστασης με τον
Κορωνοιο το γραφείο της της συμβολαιογράφου είναι κλείστο

3. Διάρκεια Διαγωνισμών
Η συνολική διάρκεια του Κάθε Διαγωνισμού ορίζεται στο πεδίο των Δώρων και ο υπολειπόμενος
χρόνος για την εξαργύρωση Flames σε έναν Διαγωνισμό εμφανίζεται στο myF2G App για τον εκάστοτε
Διαγωνισμό.

4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχει κάθε συνδρομητής καρτοκινητής τηλεφωνίας WIND
F2G που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ανεξάρτητα
από εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα.
Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Διαγωνισμό συμμετέχει
ο συνδρομητής στον οποίο ανήκει η σύνδεση. Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης κερδίσει
κάποιο δώρο και είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης, απαιτείται η
συναίνεση του συνδρομητή της σύνδεσης για την παραλαβή του. Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι
ανήλικος, το Δώρο αποδίδεται μόνο στο συνδρομητή. Η σύνδεση με την οποία συμμετέχει κάθε
συνδρομητής ή/και χρήστης θα πρέπει να είναι WIND μέχρι και τη λήψη του τυχόν κερδισμένου
Δώρου, αλλιώς το Δώρο δεν θα αποδίδεται.

5. Εξαιρέσεις – Αποκλεισμός της δυνατότητας συμμετοχής
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό:
●

Όσοι δεν είναι συνδρομητές WIND F2G .

●

Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες WIND, VERLABS, οι εργαζόμενοι του δικτύου καταστημάτων
Franchise της WIND, οι εργαζόμενοι στα καταστήματα Wind & Public, καθώς και οι συγγενείς
όλων των προηγουμένων κατηγοριών μέχρι δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

●

Όσοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

●

Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι
δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής,
της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή
συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή
χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.

●

Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που
προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των
μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

●

Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.

●

Όσοι έχουν ανακαλέσει τη συναίνεσή τους για την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο
διαγωνισμό με σχετικό opt-out σε χρόνο μεταγενέστερο από την ηλεκτρονική τους
συγκατάθεση και για οποιονδήποτε λόγο.

Διευκρινίζεται ότι η WIND διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να αποκλείσει από τους Διαγωνισμούς,
σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής τους, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν
χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη
συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους Ειδικούς Όρους ή/και διάταξη νόμου.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι κάθε συνδρομητής μπορεί να κερδίσει το δώρο κάθε κατηγορίας
(Καθημερινό, Εβδομαδιαίο, Μηνιαίο, Μεγάλο Διαγωνισμό) μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που
συμμετέχοντας που έχει ήδη κερδίσει δώρο μίας κατηγορίας κληρωθεί εκ νέου, το δώρο δεν θα
αποδίδεται στον ίδιο, αλλά θα επιλέγεται ο επόμενος αναπληρωματικός.

6. Δώρα Διαγωνισμών

Για το χρονικό διάστημα 1/07/2021 (00:01) έως 30/07/2021 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 60 τυχερούς, 15 κάθε εβδομάδα, δωροεπιταγή Public συνολικής
αξίας 50€. Η δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 9 μηνών από την
ημερομηνία έκδοσής της και εξαργυρώνεται μόνο σε φυσικά καταστήματα για αγορές ίσης ή
μεγαλύτερης αξίας.
Για το χρονικό διάστημα 1/7/2021 (00:01) έως 30/07/2021 (23:59), με την εκτέλεση της κλήρωσης η
WIND θα απονέμει σε 1 τυχερό ποσό αξίας 1.000 ευρώ τα οποία θα πιστωθούν στο λογαριασμό του.
Για το χρονικό διάστημα 1/7/2021 (00:01) έως 31/07/2021 (23:59),με την εκτέλεση της κλήρωσης η
WIND θα απονέμει σε 1 τυχερό το iPhone 12 64gb Black.
Για το χρονικό διάστημα 1/7/2021 (00:01) έως 31/07/2021 (23:59 με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 100 τυχερούς, 25 κάθε εβδομάδα, δώρο επικοινωνίας 300 ‘ προς
όλους, 1000 ‘ προς WIND/Q & 1GB κάθε μήνα για 12 μήνες, εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να
είναι F2G συνδρομητής.
Για το χρονικό διάστημα 01/07/2021 (00:01) έως 31/07/2021 (23:59 με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 40 τυχερoύς, 10 κάθε εβδομάδα, μια δωροεπιταγή αξίας 100€ από
τα Hondos Center. Οι νικητές μπορούν να την εξαργυρώσουν σε καταστήματα μέσα σε διάστημα έξι
μηνών μετά την απόδοση του δώρου.
Για το χρονικό διάστημα 1/08/2021 (00:01) έως 31/08/2021 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 60 τυχερούς, 15 κάθε εβδομάδα, δωροεπιταγή Public συνολικής

αξίας 50€. Η δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 9 μηνών από την
ημερομηνία έκδοσής της και εξαργυρώνεται μόνο σε φυσικά καταστήματα για αγορές ίσης ή
μεγαλύτερης αξίας.
Για το χρονικό διάστημα 1/8/2021 (00:01) έως 31/08/2021 (23:59), με την εκτέλεση της κλήρωσης η
WIND θα απονέμει σε 1 τυχερό ποσό αξίας 1.000 ευρώ τα οποία θα πιστωθούν στο λογαριασμό του.
Για το χρονικό διάστημα 1/8/2021 (00:01) έως 31/08/2021 (23:59),με την εκτέλεση της κλήρωσης η
WIND θα απονέμει σε 1 τυχερό το iPhone 12 64gb Black.
Για το χρονικό διάστημα 1/8/2021 (00:01) έως 31/08/2021 (23:59) με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 100 τυχερούς, 25 κάθε εβδομάδα, δώρο επικοινωνίας 300 ‘ προς
όλους, 1000 ‘ προς WIND/Q & 1GB κάθε μήνα για 12 μήνες, εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να
είναι F2G συνδρομητής.
Για το χρονικό διάστημα 01/08/2021 (00:01) έως 31/08/2021 (23:59) με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 40 τυχερoύς, 10 κάθε εβδομάδα, μια δωροεπιταγή αξίας 100€ από
τα Hondos Center. Οι νικητές μπορούν να την εξαργυρώσουν σε καταστήματα μέσα σε διάστημα έξι
μηνών μετά την απόδοση του δώρου.
Για το χρονικό διάστημα 01/08/2021 (00:01) έως 31/08/2021 (23:59) με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 12 τυχερoύς, 3 κάθε εβδομάδα, μια δωροεπιταγή αξίας 100€ από
τa Jysk. Οι νικητές μπορούν να την εξαργυρώσουν σε καταστήματα μέσα σε διάστημα έξι μηνών μετά
την απόδοση του δώρου.
Για το χρονικό διάστημα 1/09/2021 (00:01) έως 30/09/2021 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 40 τυχερούς, 10 κάθε εβδομάδα, δωροεπιταγή Public συνολικής
αξίας 50€. Η δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 9 μηνών από την
ημερομηνία έκδοσής της και εξαργυρώνεται μόνο σε φυσικά καταστήματα για αγορές ίσης ή
μεγαλύτερης αξίας.
Για το χρονικό διάστημα 1/9/2021 (00:01) έως 30/09/2021 (23:59), με την εκτέλεση της κλήρωσης η
WIND θα απονέμει σε 1 τυχερό ποσό αξίας 1.000 ευρώ τα οποία θα πιστωθούν στο λογαριασμό του.
Για το χρονικό διάστημα 1/9/2021 (00:01) έως 30/09/2021 (23:59), με την εκτέλεση της κλήρωσης η
WIND θα απονέμει σε 1 τυχερό το iPhone 12 64gb Black.
Για το χρονικό διάστημα 1/9/2021 (00:01) έως 30/09/2021 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 100 τυχερούς, 25 κάθε εβδομάδα, δώρο επικοινωνίας 300 ‘ προς
όλους, 1000 ‘ προς WIND/Q & 1GB κάθε μήνα για 12 μήνες, εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να
είναι F2G συνδρομητής.
Για το χρονικό διάστημα 1/9/2021 (00:01) έως 30/09/2021 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 4 τυχερoύς, 1 κάθε εβδομάδα, μια LG NanoCell 55" Smart 4K TV.
Για το χρονικό διάστημα 1/9/2021 (00:01) έως 30/09/2021 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 12 τυχερoύς, 3 κάθε εβδομάδα, μια δωροεπιταγή αξίας 100€ από
τa Jysk. Οι νικητές μπορούν να την εξαργυρώσουν σε καταστήματα μέσα σε διάστημα έξι μηνών μετά
την απόδοση του δώρου.

Για το χρονικό διάστημα 1/10/2021 (00:01) έως 31/10/2021 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 100 τυχερούς, 25 κάθε εβδομάδα, δώρο επικοινωνίας 300 ‘ προς
όλους, 1000 ‘ προς WIND/Q & 1GB κάθε μήνα για 12 μήνες, εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να
είναι F2G συνδρομητής.
Για το χρονικό διάστημα 1/11/2021 (00:01) έως 30/11/2021 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 100 τυχερούς, 25 κάθε εβδομάδα, δώρο επικοινωνίας 300 ‘ προς
όλους, 1000 ‘ προς WIND/Q & 1GB κάθε μήνα για 12 μήνες, εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να
είναι F2G συνδρομητής.
Για το χρονικό διάστημα 1/12/2021 (00:01) έως 31/12/2021 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 100 τυχερούς, 25 κάθε εβδομάδα, δώρο επικοινωνίας 300 ‘ προς
όλους, 1000 ‘ προς WIND/Q & 1GB κάθε μήνα για 12 μήνες, εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να
είναι F2G συνδρομητής.
Για το χρονικό διάστημα 1/01/2022 (00:01) έως 31/01/2022 (23:59), με την εκτέλεση εβδομαδιαίων
κληρώσεων η WIND θα απονέμει σε 100 τυχερούς, 25 κάθε εβδομάδα, δώρο επικοινωνίας 300 ‘ προς
όλους, 1000 ‘ προς WIND/Q & 1GB κάθε μήνα για 12 μήνες, εφόσον ο συνδρομητής εξακολουθεί να
είναι F2G συνδρομητής.

Γ) Γενικά
Τα Δώρα απονέμονται στους συμμετέχοντες εντός (40) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των
νικητών ή κατόπιν διαθεσιμότητας του δώρου, μετά το πέρας της κάθε κλήρωσης.
Τα δώρα αποδίδονται σε χρώμα & μοντέλο ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα και όχι
απαραίτητα στο χρώμα που έχει παρουσιαστεί στο εκάστοτε υλικό προώθησης του διαγωνισμού.
37. Επιβαρύνσεις Φόρων
Τυχόν επιβαρύνσεις λόγω φόρων τις επωμίζεται εξ ολοκλήρου ο Συνδιοργανωτής.
Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνισμός διακοπεί ή ολοκληρωθεί νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης
που ορίζεται στους παρόντες όρους, τότε η WIND υποχρεούται να αποδώσει όλα τα δώρα που έχουν
οριστεί ότι θα αποδοθούν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ή
αντικαθίστανται με άλλα. Οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν κανένα
από τα ως άνω δικαιώματα. Πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοση των
Δώρων στους νικητές ή στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί τα δώρα για σκοπούς διαφήμισης, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση στους νικητές.
8. Ενημέρωση Νικητών για την κατακύρωση

(α) O Συνδιοργανωτής θα επικοινωνεί με τους νικητές του διαγωνισμού τηλεφωνικά για όλα τα δώρα
εκτός των δώρων που αποτελούν προϊόντα της WIND (όπως λεπτά ομιλίας, SMS, data), προκειμένου
να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο – πλήρης διεύθυνση –
αριθμός ταυτότητας), ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση των Δώρων
σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση το Δώρο παραδίδεται στον Συνδρομητή του αριθμού σύνδεσης
(MSISDN) και όχι στον τυχόν δηλωθέντα Χρήστη. Τα δώρα που αφορούν προϊόντα της WIND θα
αποδίδονται άμεσα στον συνδρομητή της σύνδεσης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
ανάδειξης του ως νικητή.
(β) O Συνδιοργανωτής θα ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού σχετικά με τα
στοιχεία των νικητών ανά δώρο, με ανάρτηση του Ονόματος και του Επιθέτου τους στο myF2G app, ή
και στην ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr ή και στην σελίδα της WIND / F2G στο Facebook, μόλις
επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιεύονται στη μορφή [ Όνομα |
Επίθετο] (πχ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του διαγωνισμού εντός
χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την τηλεφωνική κλήση, το σχετικό δώρο του
διαγωνισμού θα κατακυρώνεται στον επόμενο αναπληρωματικό επιλαχόντα, κοκ. Για την επικοινωνία
με οποιοδήποτε επόμενο νικητή ισχύουν τα ανωτέρω. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την
αποδοχή των δώρων να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτών, επιδεικνύοντας την ταυτότητα
ή το έγκυρο διαβατήριό τους και την κάρτα SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης (MSISDN) με τον
οποίο συμμετείχαν στο διαγωνισμό, και κατόπιν η Διοργανώτρια προχωρεί σε παράδοση του δώρου
βάσει όσων ορίζονται στο άρθρο 12.
Οι συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας κατά την παράδοση του δώρου δεν θα πρέπει να έχουν
αρνητικό υπόλοιπο στη σύνδεση με την οποία έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ή να έχουν μεταφέρει
τον αριθμό τους σε άλλο πάροχο, αλλιώς χάνουν τα δικαιώματα στο δώρο που κέρδισαν.
Επιπλέον, οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παραλαβής των δώρων, μπορούν να
απορριφθούν για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψουν τη σχετική δήλωση παραλαβής δώρου
(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί
καθυστερημένα, μετά το πέρας των 7 ημερών από την ανάδειξη του ως νικητή, στην παραλαβή του
δώρου

(γ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποστείλει ή αποστείλει καθυστερημένα,
μετά το πέρας των 7 ημερών από ανάδειξη του ως νικητή, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται
ανωτέρω
(δ) σε περίπτωση που ο νικητής δήλωσε ψευδή στοιχεία
(ε) Σε περίπτωση μη προσκόμισης ταυτότητας ή έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου κατά το ν.
3783/2009 εγγράφου, κατά την παράδοση του Δώρου
(στ) Λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του συμμετέχοντα
(η) Αν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται ανωτέρω.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το δώρο θα δικαιούται ο αντίστοιχος επιλαχών, ο οποίος θα
ενημερώνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.

9. Χορήγηση Δώρων
Οι νικητές του διαγωνισμού θα πρέπει:
- Είτε να επισκεφτούν τα γραφεία της Εταιρείας VERLABS στη διεύθυνση Παπανικολή 22 Α, ώστε να
υπογράψουν τη σχετική δήλωση αποδοχής Δώρου, είτε
- Να αποστείλουν μέσω κούριερ στη διεύθυνση Παπανικολή 22 Α, Χαλάνδρι Αττικής, 15232 – Εταιρεία
VERLABS, τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 11 μαζί με την υπογεγραμμένη
δήλωση αποδοχής Δώρου που θα τους αποστείλει ο Συνδιοργανωτής, εντός επτά (7) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης τους.
Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα παράστασης, ταξιδιού ή
μεταφορικών για την υπογραφή ή προσκόμιση της δήλωσης αποδοχής Δώρου των νικητών.
Ο χρόνος παράδοσης των δώρων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους και τις διαδικασίες και χρόνους
προμήθειας των αντίστοιχων προμηθευτών οίκων.
Η

ευθύνη

της

διοργανώτριας

περιορίζεται

αποκλειστικά

και

μόνο

στη

διάθεση

των

προγραμματισμένων δώρων.
Οι νικητές του διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ανταλλαγή των δώρων τους με
χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα (όπου αυτό είναι εφικτό). Με την παράδοση του δώρου, οι

νικητές υποχρεούνται να υπογράψουν και να επιστρέψουν τη δήλωση «Παράδοσης Δώρου» που θα
τους αποστείλει ο Συνδιοργανωτής μέσω κούριερ στη διεύθυνση που θα έχουν οι ίδιοι υποδείξει.
Η ευθύνη της WIND περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων.
Η WIND 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 τα δώρα, την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία. Ειδικότερα αναφορικά με τα δώρα η WIND δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία τους, ούτε
παρέχει κανενός είδους εγγύηση και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση τους και οι
νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία. Μετά την εκπνοή
της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε
υποχρέωση της WIND και του Συνδιοργανωτή παύει να υφίσταται. Η WIND και ο Συνδιοργανωτής δεν
θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
Επίσης οι Συνδιοργανωτές δεν θα υπέχουν 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
και της Συνδιοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος
προγράμματος, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Όλοι οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη στο Πρόγραμμα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς
και ανεπιφύλακτα ότι:
α) Είναι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα.
β) Τα προσωπικά τους στοιχεία και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου είναι ακριβή και αληθή.
γ) Είναι άνω των 18 ετών.
δ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την
συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα της WIND στην οποία θα μετέχουν με τις πληροφορίες όπως

αυτές έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους και για τις οποίες τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε
σχετική συναίνεση.
11.2 Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και δεν προσβάλλει προσωπικά δεδομένα
ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
11.3 Δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή
έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.
11.4 Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις ως άνω εταιρίες 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 εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό
τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο
σχετικό με την διεξαγωγή του προγράμματος.
11.5 Με την αποδοχή των όρων της εφαρμογής, δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και
τους νόμους του ελληνικού κράτους.
11.6 Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά των διοργανωτών και
Συνδιοργανωτών του Προγράμματος σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιο
μέλος/χρήστης πρέπει να αποκλειστεί από το πρόγραμμα.
11.7 Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η διοργανώτρια εταιρεία τα προσωπικά τους στοιχεία
με σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος και την προώθησή του, αλλά και για να τους
ενημερώνουν για μελλοντικές προσφορές και νέα (τηλεφωνική επαφή, γραπτά μηνύματα-SMS/
Newsletter, μηνύματα μέσω της εφαρμογής in-app messages). Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή
τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στους Διοργανωτές τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με
την υφιστάμενη νομοθεσία για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,
ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Verlabs.
Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης
κατά την έννοια της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, σε σχέση με την τήρηση
των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του
διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με αυτό. Κατά το
στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο αριθμός σύνδεσης
καρτοκινητής του κινητού WIND των συμμετεχόντων. Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών,
τα στοιχεία ταυτότητας θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των δώρων κατά τα ανωτέρω και θα
διατηρούνται σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιεύονται στη
μορφή [Πρώτο Γράμμα Ονόματος | Επίθετο] (πχ. Γ. Παπαδόπουλος). Για τον σκοπό αυτό, η WIND θα
τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.
Πέραν της WIND, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και των αναπληρωματικών, θα συλλέγει, θα
διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η VERLABS. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα
πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Κατά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ο κάθε συμμετέχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα που
προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό:
•

δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεται για τα προσωπικά του δεδομένα
που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτά αντίγραφα,

•

δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα
προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας,

•

δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσει να διαγραφούν ή να πάψουν να
χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο
των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

•

δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του και πάλι εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

•

δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία την απευθείας
διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν στον οργανισμό που θα
της υποδείξει, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

•

δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων εκτός αν
υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των

συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη

νομικών

αξιώσεων

της

WIND

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι συμμετέχοντες διατηρούν τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων
τους, ως εξής:

•

Μεταβαίνοντας σε ένα κατάστημα WIND, απαραιτήτως με το δελτίο της αστυνομικής τους
ταυτότητας ή άλλο νόμιμο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας.

•

Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας
στο https://www.wind.gr/gr/epikoinonia/forma-epikoinonias/, επιλέγοντας «Άσκηση
Δικαιωμάτων GDPR». Η υποβολή της φόρμας θα πρέπει να συνοδεύεται από (i) ένα ευκρινές
έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου) και (ii) υπεύθυνη
δήλωση μέσω του www.gov.gr.

•

Αποστέλλοντας το αίτημά τους με συστημένη επιστολή και με την ένδειξη στο φάκελο
«ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR», στη διεύθυνση:
WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Αθηνών 106, Αθήνα, Αττικής
Τ.Κ. 104 42
Στην περίπτωση αυτή η επιστολή-αίτημα θα πρέπει (i) να φέρει γνήσιο της υπογραφής από
ΚΕΠ/Αστυνομία και (ii) να επισυνάπτεται αντίγραφο-φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα.

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον καμία από τις παραπάνω επιλογές δεν είναι εφικτό να
ολοκληρωθεί, την αίτηση δύναται να υποβάλει πρόσωπο με εξουσιοδότηση του συμμετέχοντος (με
γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ΑΤ). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται πέραν της
εξουσιοδότησης, αντίγραφα αμφοτέρων των ταυτοτήτων, του εξουσιοδοτούντα και του
εξουσιοδοτούμενου.

Η WIND θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα του συμμετέχοντα, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε
περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η
ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων
υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Η WIND θα
ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους
λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος, η WIND θα
ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για
τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για
το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Εάν το αίτημα κριθεί από την WIND ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την
καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την
ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
Τέλος, ο χρήστης διατηρεί και δικαίωμα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email:
contact@dpa.gr] εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα τους αναφορικά με την
προστασία των προσωπικών δεδομένων του.

Ευθύνη
Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό. Μετά τη Λήξη του διαγωνισμού καθώς και της παράδοσης των Δώρων, κάθε υποχρέωση
της WIND και του Συνδιοργανωτή παύει να υφίσταται, παραιτούνται δε ρητώς και ανεπιφυλάκτως δια
της παρούσης οι συμμετέχοντες από οιαδήποτε αξίωση ή απαίτησή τους κατά των Συνδιοργανωτών
για το μέλλον.
Δημοσιότητα
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει και να δημοσιοποιεί τα ονόματα των
συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και να προβάλει φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχει κατά τη διάρκεια
απονομής του δώρου, μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της σελίδας στο Facebook, δια του τύπου ή/και

των ραδιοτηλεοπτικών μέσων καθώς και με οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρεί κατάλληλο και στο
πλαίσιο οποιασδήποτε ενέργειας ιδιαίτερα δε σχετικής με την προώθηση του Διαγωνισμού, άνευ
αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος προς τους συμμετέχοντες. Η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό, παρέχει
αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων,
ατελώς και χωρίς υποχρέωση για άλλη ενημέρωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, εκ της
διοργανώτριας.
Πληροφορίες
Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Λήδα Λάβδα,
Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα, Τηλ. 210 3824107, Fax: 210 3824005 και έχουν αναρτηθεί και θα
ενημερώνονται διαρκώς στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.wind.gr
Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των
παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, ως
παρατίθενται ανωτέρω ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικά σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα,
παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικών
τροποποιημένων Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτού του λόγου. Η μη
ακριβής τήρηση των παρόντων όρων αποτελεί λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε
στάδιο του Διαγωνισμού.
Ο χρήστης / συμμετέχοντας παραχωρεί ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στους παρόντες όρους
χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του προγράμματος.
Ο κάθε χρήστης / συμμετέχοντας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την
συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην συμμετάσχει.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.
Διαφορές

Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται
τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

