
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ : 7.468 
ΠΡΑΞΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στην Πάτρα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Σεπτεμβρίου, 

ημέρα Τετάρτη, του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), στα 

γραφεία της εταιρείας «WEST A.E» που βρίσκονται στον ισόγειο 

όροφο οικοδομής επί της οδού Διονυσίου Λαυράγκα αρ.24 όπου 

ήρθα αφού με κάλεσαν για την υπογραφή της παρούσης, ενώπιον 

εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Πατρών Αγγελικής 

Κωνσταντίνου Γιοβάνη συζύγου Σωτηρίου Βαλέριου που εδρεύω 

στην Πάτρα με Α.Φ.Μ 023684254, εμφανίσθηκε ο κάτωθι μη 

εξαιρούμενος από το Νόμο: Αντώνιος Ποταμίτης του Διονυσίου 

και της Ζωής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις 21-

11-1968 και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Αμερικής αριθ.7), κάτοχος 

του υπ’ αριθμόν ΑΝ. 246400/24-02-2017 Α.Δ.Τ  της Υ.Α Πατρών, ο 

οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΙΠΠΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «WEST Α.Ε.» που 

εδρεύει στην Πάτρα (οδός Διονυσίου Λαυράγκα 24) με αριθμό ΓΕΜΗ 

035433616000 και με ΑΦΜ 099730532. Η άνω εταιρεία έχει 

συσταθεί νόμιμα με το υπ’ αριθμόν 576/7-3-2001 συμβόλαιο της 

Συμβολαιογράφου Πατρών Διονυσίας Χρήστου Γκαδόλου όπως αυτό 

διορθώθηκε με την υπ’ αριθμόν 595/19-3-2001 πράξη της ιδίας 



 
 
 
 
 
 
 
 

συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε η σύσταση της άνω εταιρείας με την 

υπ’ αριθμόν 1811/26-3-2001 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας και 

καταχωρήθηκε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου 

Εμπορίου με αριθμό ΜΑΕ 48610/22/Β/01/12. Περίληψη του άνω 

Καταστατικού έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο υπ΄ αριθμόν 1940/30-3-

2001 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το οποίο προσαρτάται 

στο υπ’ αριθμόν 5.167/15-6-2009 πληρεξούσιό μου, όπως έκτοτε 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί 

σήμερα την εταιρεία  και μέχρι τις 30-6-2022 εξελέγη στην Έκτακτη  

Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής στις 24-06-2017 και 

συγκροτήθηκε σε σώμα στις 24-06-2017, συνταγέντος και του 

σχετικού ταυθήμερου πρακτικού ακριβές αντίγραφο του οποίου 

εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται στην υπ’αριθμόν 

7.232/18-7-2017 πράξη μου. Το άνω Πρακτικό συγκροτήσεως του 

Δ.Σ. σε σώμα καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με αριθμό 1115970 

όπως προκύπτει από την σχετική με αριθμό πρωτ.β833165/12-7-

2017 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Τμήμα ΓΕΜΗ που 

προσαρτάται στην ίδια ως άνω πράξη μου. Με το άνω Πρακτικό το 

Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού 

Συμβουλίου στον εμφανισθέντα Αντώνιο Ποταμίτη στον οποίο 

ανέθεσε την εκπροσώπηση της άνω εταιρείας. Η άνω εταιρεία δεν 

έχει λυθεί μέχρι σήμερα, δεν έχει πτωχεύσει, ούτε τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση όπως δήλωσε υπεύθυνα ο 

εμφανισθείς εκπρόσωπός της και ο οποίος αφού δήλωσε υπεύθυνα 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία του που 

αναφέρθηκαν στην αρχή του παρόντος και η έδρα της άνω εταιρείας 
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είναι τα αληθινά, μου ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί η παρούσα 

πράξη με την οποία δήλωσε ότι: Η από αυτόν εκπροσωπούμενη 

ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΠΠΩΝ – 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «WEST 

Α.Ε.», (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία» και με 

υποκατάστημα στην Αθήνα (Μάνου Χατζηδάκη αρ.4 Χαλάνδρι), έχει 

αναλάβει την οργάνωση  του διαγωνισμού με τίτλο «ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΤΗ 

ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑ SAMSUNG GALAXY S8+» στο κατάστημα WIND 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 42-44) για το 

χρονικό διάστημα από 13-09-2018 έως 14-09-2018 (εφεξής «Ο 

Διαγωνισμός») κατ’ εντολή και υπό τις οδηγίες της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΕΒΕ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 

αρ.66, TK 15125, (εφεξής «WIND»). Στα πλαίσια του παρόντος 

Διαγωνισμού, η εταιρεία έχει αναλάβει την οργάνωση, τη διεξαγωγή, 

ενημέρωση των νικητών και τη διανομή των δώρων στους νικητές. 

ΤΩΡΑ με την παρούσα ο εμφανισθείς εκπρόσωπος της άνω Εταιρείας 

ζητά να καταθέσει σε εμένα ως συμβολαιογράφο τους αναλυτικούς 

όρους (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») που καθορίζουν τους όρους 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου της κλήρωσης και 

της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

Οποιοσδήποτε  συμμετέχων ή τρίτος  δικαιούται να λαμβάνει από 

εμένα τη συμβολαιογράφο με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των 

όρων του Προγράμματος όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Οι 

άνω όροι θα δημοσιευθούν στη ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr 

κατά το χρονικό διάστημα από 08-09-2018 έως 14-09-2018. H 

Εταιρεία και η WIND διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν 

μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση τους να 

παρατείνουν, να μειώσουν τη διάρκεια ή και να ματαιώσουν το 

http://www.wind.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 

Διαγωνισμό καθώς και να αλλάξουν τα δώρα του Διαγωνισμού για 

οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Τυχόν τροποποιήσεις ή 

παρατάσεις ή μειώσεις διάρκειας, θα γίνονται  με κατάθεση των 

τροποποιήσεων σε εμένα τη συμβολαιογράφο με νεώτερη πράξη 

κατάθεσης όρων διαγωνισμού η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος και της παρούσης πράξης και θα ισχύουν από τη δημοσίευση 

των τροποποιήσεων στον δικτυακό τόπο της WIND www.wind.gr 

(εφεξής «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι 

δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία και η WIND  δεν 

αναλαμβάνουν οιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω 

τροποποιήσεων. 

ΟΡΟΙ 

1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 

13/09/2018 μέχρι και την 14/09/2018 και κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες του καταστήματος WIND στην οδό Λεωφόρος 

62 Μαρτύρων 42-44 , Ηράκλειο Κρήτης (εφεξής η 

«Διάρκεια»). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι 

κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα, φυσικά πρόσωπα, που 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ανεξάρτητα 

από εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα και έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα.  

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι 

στις εταιρείες «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», σε 

δικαιοδόχους (franchisees) καταστημάτων WIND, σε 

εργαζόμενους των καταστημάτων WIND, σε εργαζομένους της 
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διαφημιστικής εταιρείας (WEST A.E.), καθώς και σε συζύγους 

ή και συγγενείς των ως άνω α' ή β' βαθμού. 

4. Για να συμμετάσχει κάποιος που έχει το σχετικό κατά τα 

ανωτέρω δικαίωμα στο Πρόγραμμα, Θα πρέπει να επισκεφθεί 

αποκλειστικά το κατάστημα WIND, οδό Λεωφόρος 62 

Μαρτύρων 42-44 , Ηράκλειο Κρήτης. 

5. Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή και η απόδοση του δώρου 

έχει ως εξής: 

• Οποιοσδήποτε δικαιούχος συμμετοχής επισκεφθεί το 

κατάστημα WIND, στην  οδό Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 42-44 , 

Ηράκλειο Κρήτης στο χρονικό διάστημα από 13/09/2018 έως 

και 14/09/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες και δώσει 

στις προωθήτριες τα στοιχεία επικοινωνίας του (επώνυμο και 

αριθμό κινητού τηλεφώνου) αποκλειστικά και μόνο για τους 

σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού θα έχει το δικαίωμα 

συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

• Κάθε δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα μέχρι 

και δύο (2) φορές κατά την διάρκεια του Προγράμματος 

(13/09/2018 -14/09/2018). 

• Κάθε δικαιούχος για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει 

να προσέρχεται στο κατάστημα WIND, οδό Λεωφόρος 62 

Μαρτύρων 42-44 , Ηράκλειο Κρήτης στο stand προβολής του 

κινητού, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το τυχερό 

Smartphone Samsung Galaxy S8 Plus, δίνει τα στοιχεία 

επικοινωνίας του (επώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου)  

στην προωθήτρια και λαμβάνει αυτόματα στο κινητό του έναν 

μοναδικό κωδικό. 

• Ο δικαιούχος θα πρέπει να καλέσει από το κινητό του, τον 

μοναδικό κωδικό, ο οποίος αντιστοιχεί σε μοναδικό MSISDN 

(αριθμός κινητού). 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Στην περίπτωση που το τυχερό Smartphone λάβει κλήση και 

χτυπήσει, τότε ο δικαιούχος συμμετοχής το κερδίζει και το 

παραλαμβάνει άμεσα χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. 

• Το τυχερό smartphone είναι ένα SAMSUNG GALAXY S8 PLUS. 

• Κατά την κλήση των MSISDNs δεν υπάρχει καμία χρέωση των 

δικαιούχων. 

• Ο νικητής υποχρεούται πριν την παραλαβή να υπογράψει την 

φόρμα αποδοχής του δώρου. 

6. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν 

ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του 

με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε 

τιμή. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το δώρο που αποκτήθηκε στο 

πλαίσιο του Προγράμματος δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα 

πρόσωπα, καθ' όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής του. 

7. Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο του, τότε η Εταιρεία 

απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή. Ο 

νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της 

αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής 

λόγους: 

• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί 

πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις. 

• σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από 

τους όρους του παρόντος. 

• σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι 

ψευδές. 
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• σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν 

παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του 

δώρου. 

8. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προβολής 

του Προγράμματος και του ονόματος και της εικόνας του 

νικητή στα ΜΜΕ και ο νικητής συναινεί ρητώς, ανεπιφυλάκτως 

και άνευ ανταλλάγματος και παρέχει τη σχετική 

εξουσιοδότηση στην Εταιρεία και στη WIND. Εάν, ο νικητής 

δεν επιθυμεί την χρήση και επεξεργασία των ως άνω  

προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να το 

δηλώσει επικοινωνώντας με την WIND, στην διεύθυνση Λ. 

Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 210 

6158000/ 210 6158719, τμήμα Retail Marketing ή και με τους 

τρόπους που περιγράφονται κατωτέρω στο άρθρο 14 για την 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

9. Η ευθύνη της WIND περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη 

διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Η Διοργανώτρια 

WIND για την πραγματοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού 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. Μετά την 

εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής του 

Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της 

Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δε θα υπέχει ούτε θα 

αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του νικητή που 

αναδείχθηκε.  

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και 

να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις  και  



 
 
 
 
 
 
 
 

μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στους Δικτυακούς τους Τόπους, 

σε οποιοδήποτε έντυπό τους καθώς και να προβούν σε 

διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως 

της αξιοποίησης του Δώρου κλπ.  αποκλειστικά στο πλαίσιο και 

για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος. Ο νικητής με 

τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, συναινεί ανεπιφύλακτα 

στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή 

αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετέχει σε σχετικό 

διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να 

περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθούν 

για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση 

του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. 

11. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι 

κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη 

συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα.  

12. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Εν όψει των παραπάνω αναφερομένων, όλοι οι συμμετέχοντες στο 

Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους 

παρόντες όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους δεν θα 

πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες 

αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα 

ότι: 

• Είναι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα. 

• Τα προσωπικά τους στοιχεία και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου 

είναι ακριβή και αληθή. 

• Είναι άνω των 18 ετών 
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• Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' 

οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω 

Πρόγραμμα στο οποίο θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα 

τους, όπως αυτά θα έχουν καταχωρηθεί εκουσίως στα 

συστήματα της WIND. 

• Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με τη σχετική Ελληνική 

Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

(ΕΕ) 2016/679  και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή 

το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. 

• Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η διοργανώτρια 

εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», και ο 

δικαιούχος (franchisee) του καταστήματος WIND, οδό Λεωφ. 

62 Μαρτύρων 42-44, Ηράκλειο Κρήτης, τα προσωπικά τους 

στοιχεία, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους και το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/email (όπως αυτά θα έχουν δοθεί 

εκουσίως από τους συμμετέχοντες) με σκοπό την εξυπηρέτηση 

του Προγράμματος και την προώθησή του. Ειδικότερα, οι 

συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό 

παρέχουν στους Διοργανωτές τη συγκατάθεση και την άδειά 

τους σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 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.  

• Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη 

διοργανώτρια, εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.Β.Ε.» για την προβολή του Προγράμματος και των 

αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού 

τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη 

διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος με τον 

παρόντα Διαγωνισμό, χωρίς την υποχρέωση πρότερης 

ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια 

WIND επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης 

οπτικοακουστικού υλικού από τη διαδικασία απόδοσης των 

δώρων. 

• Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά των 

διαχειριστών και των διοργανωτών του Προγράμματος σε 

περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιος συνδρομητής 

πρέπει να αποκλειστεί από το Πρόγραμμα. 

13.Εξαιρέσεις – Αποκλεισμός της δυνατότητας συμμετοχής 

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό:  

● Όσοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. 

• Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες WIND, WEST AE, οι εργαζόμενοι 

των δικτύου καταστημάτων Franchise της WIND, οι εργαζόμενοι στα 

καταστήματα WIND, καθώς και οι συγγενείς όλων των 

προηγουμένων κατηγοριών τους μέχρι δευτέρου βαθμού και οι 

σύζυγοι αυτών. 

● 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. 
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● 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 το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής 

του, 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 Αναλυτικούς Όρους ή/και διάταξη νόμου. 

14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει 

στη WIND την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για 

τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των 

σκοπών του Διαγωνισμού.  

• Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και 

ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την 

καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον 

αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια 

Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας 



 
 
 
 
 
 
 
 

και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του 

διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας του σχετικά με αυτό.  

• Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, 

θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η WIND. 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.  

• Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται σε 

ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την 

λήξη του Προγράμματος, και εφ’ όσον δεν είναι πλέον 

απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση 

νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των 

νόμιμων δικαιωμάτων της WIND, το σχετικό αρχείο θα 

καταστρέφεται κατά τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής 

Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.  

• Όσον αφορά τους νικητές του Διαγωνισμού και τους τυχόν 

επιλαχόντες αυτών, η WIND ενημερώνει ότι η ίδια θα 

επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που 

θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους 

και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, 

καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων 

ενεργειών για την παράδοση των ΔώρωνΣε οποιαδήποτε 
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χρονική στιγμή κάθε συμμετέχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα 

ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης των προσωπικών του 

δεδομένων, όπως και φορητότητας, περιορισμού της 

επεξεργασίας ή και διαγραφής των στοιχείων που χορήγησε 

στην WIND στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού,  βάσει της 

σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  είτε επισκεπτόμενος 

ένα κατάστημα WIND είτε κατόπιν γραπτού αιτήματος του που 

θα απευθύνει στην WIND με συστημένη επιστολή, με την 

ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-

GDPR», στη διεύθυνση: WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ 

Κηφισιάς 66, Μαρούσι, Αττικής Τ.Κ. 15125, κατά τα οριζόμενα 

στην Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της 

WIND που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη 

ιστοσελίδα:https://www.wind.gr/politiki-prostasias-

prosopikon-dedomenon/ 

• Σε κάθε περίπτωση και για την από μέρους της WIND επίλυση 

οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την 

ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, ο 

συμμετέχων στον Διαγωνισμό μπορεί να επικοινωνήσει ή και 

να υποβάλει ερώτημα προς την εταιρία είτε τηλεφωνικώς με 

την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13800 είτε μέσω της 

ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο 

https://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/epikoinonia-/forma-

epikoinonias/ κατά τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας 

των Προσωπικών Δεδομένων της WIND που είναι διαθέσιμη 

στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.wind.gr/politiki-

prostasias-prosopikon-dedomenon/  

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να 

συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο 



 
 
 
 
 
 
 
 

του παρόντος Διαγωνισμού παρόλο που είχε προηγουμένως 

παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα 

να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση digital_mkt@wind.gr ή/και στο τηλέφωνο 

6935601260. 

15. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως 

δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά 

διακριτικά της Διοργανώτριας.  

16. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 

16.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν 

όλω ή εν μέρει την ενέργεια ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο. Κάθε 

μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται 

στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο. 

16.2 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του 

δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της 

Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει 

ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση 

έναντι των συμμετεχόντων. 

16.3 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό εγγυώνται ότι θα παρέχουν 

αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό 

τους κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής τους στην 

άνω ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, 

δεσμεύονται να διατηρούν και να ενημερώνουν εγκαίρως τα 

Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και 

πλήρη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Εάν ο εκάστοτε 
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χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, 

ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία WIND Ελλάς 

δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την 

αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης των συμμετεχόντων 

θεωρούνται οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς 

οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε 

πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να 

ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. 

17. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Διοργανώτρια, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος 

διαγωνισμού, 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 σχετικής ιστοσελίδας της, των 

ιστοσελίδων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), 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. 

18. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων διεξαγωγής του. Η μη ακριβής τήρηση αυτών 

αποτελεί λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο 

του Διαγωνισμού. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμού διέπεται πλέον από τους παρόντες 

όρους που εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων 

εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης 

αποδοχής τους από τους συμμετέχοντες. 

19. ΔΙΑΦΟΡΕΣ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε 

τροποποίηση τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για 

κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα 

Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Σε βεβαίωση των 

ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σε οκτώ (8) φύλλα. Την πράξη αυτή 

διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, 

ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, 

καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. 

 

 

 Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ                                     Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


