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ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

«Κλήρωση δώρων για όσους κάνουν συμβόλαιο WIND Fiber» 

Νοέμβριος 2017 

 

 

Στην Πάτρα σήμερα, στις είκοσι (20) του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα 

Δευτέρα του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), 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 τα ο Νόμο: Αντώνιος 

Ποταμίτης του Διονυσίου και της Ζωής, επιχειρηματίας, που 

γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1968 και κατοικεί στην Πάτρα (οδός 

Αμερικής αριθ.29), κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ν217196/1984 Α.Δ.Τ. του 

Τ.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 
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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 μέχρι τις 28-6-2017 εξελέγη στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων αυτής στις 28-6-2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28-

6-2013, συνταγέντος και του σχετικού ταυθήμερου πρακτικού ακριβές 

αντίγραφο του οποίου εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται 

στην υπ’ αριθμόν 6.456/30-9-2013 πράξη μου. Περίληψη του άνω 

πρακτικού συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα δημοσιεύθηκε νόμιμα στο 

ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 8911/24-8-2012 το 

οποίο προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 6.456/30-9-2013 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 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  

«Κλήρωση δώρων για όσους κάνουν συμβόλαιο WIND Fiber» 

(εφεξής «Το Πρόγραμμα»)  κατ’ εντολή και για λογαριασμό της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND EΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου 

Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ.66, TK 15125, (εφεξής «WIND») και  σε 

συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ 

ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με τον διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.», με 

έδρα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25 και η οποία διατηρεί το 

δίκτυο καταστημάτων Public, (εφεξής και από κοινού καλούμενοι η 

Εταιρεία και η WIND  ως οι «Διοργανωτές»). 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. 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 Πρόγραμμα καθώς και να 

αλλάξουν τα δώρα του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και 

οποτεδήποτε. Τυχόν τροποποιήσεις ή παρατάσεις ή μειώσεις διάρκειας  

θα γίνονται  με κατάθεση των τροποποιήσεων σε εμένα τη 

συμβολαιογράφο με νεότερη 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 20/11/2017 

μέχρι και την 31/12/2017 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Δικτύου  

καταστημάτων WIND & PUBLIC (εφεξής η «Διάρκεια»). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι ή 

διαμένοντες στην Ελλάδα, φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 
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18ο έτος της ηλικίας τους. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι κάνουν 

αίτηση σε μία από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο επόμενο bullet κατά 

τη Διάρκεια του Προγράμματος σε ένα φυσικό κατάστημα WIND & PUBLIC. 

Εξαιρούνται οι αιτήσεις που γίνονται μέσω του site της WIND & PUBLIC.   

3. Οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην ενέργεια είναι: 

 Internet & Σταθερό: WIND Double Play 50 plus, WIND Fiber 100 plus 

&   WIND Fiber 200 plus 

 Triple play: WIND triple play @50, WIND triple play 2 @50, WIND 

triple play 3 @50, WIND triple play @100, WIND triple play 2@100, 

WIND triple play @200,. 

4. 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, καθώς και σε συζύγους ή και  συγγενείς των ως άνω α’ ή β’ βαθμού.  

5. Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών έχει ως εξής: 

 Οι συνδρομητές Συμβολαίου Σταθερής τηλεφωνίας WIND Fiber, που 

πραγματοποίησαν Συμβόλαιο Σταθερής τηλεφωνίας WIND Fiber στο χρονικό 

διάστημα από 20/11/2017 έως και 31/12/2017 θα έχουν δικαίωμα μίας (1) 

συμμετοχής στην κλήρωση.  

Tα δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές Συμβολαίου Σταθερής τηλεφωνίας WIND 

Fiber είναι: 

 Δέκα (10) συμβόλαια Σταθερής τηλεφωνίας WIND Fiber δωρεάν για 2 

χρόνια (ανάδειξη δέκα (10) νικητών μετά από κλήρωση) 

 Διακόσια πενήντα (250) ασύρματα τηλέφωνα PANASONIC KX-

TGB210GRC (ανάδειξη διακοσίων πενήντα (250) νικητών κατόπιν 

κλήρωσης) 

 Εκατόν δέκα (110) ασύρματα τηλέφωνα PANASONIC KX-TG1611GRH 

(ανάδειξη εκατόν δέκα (110) νικητών κατόπιν κλήρωσης) 

 Σαράντα (40) ασύρματα τηλέφωνα PANASONIC KX-TG2511 BLACK 

(ανάδειξη σαράντα (40) νικητών κατόπιν κλήρωσης) 
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 Έξι (6) IP Canera TP-LINK NC220 (ανάδειξη έξι (6) νικητων κατόπιν 

κλήρωσης) 

 Είκοσι τέσσερα (24) WiFi Extender (ανάδειξη είκοσι τεσσάρων (24) 

νικητών κατόπιν κλήρωσης) 

 Πέντε (5) TP-Link NC230 (ανάδειξη πέντε (5) νικητών κατόπιν κλήρωσης)  

 Δέκα (10) Smartplug TL-HS110 WiFi (ανάδειξη δέκα (10) νικητών κατόπιν 

κλήρωσης) 

 Δέκα (10) AV500 Powerline KIT (ανάδειξη δέκα (10) νικητών κατόπιν 

κλήρωσης) 

 Δύο (2) Playstation 4 (ανάδειξη δυο (2) νικητών κατόπιν κλήρωσης) 

 Δύο (2) Laptop 80WK009PGM (ανάδειξη δυο (2) νικητών κατόπιν 

κλήρωσης) 

 

 ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND FIBER: Σε 

περίπτωση που ο δικαιούχος συνδρομητής Συμβολαίου Σταθερής 

τηλεφωνίας WIND Fiber κερδίσει μια συμμετοχή στην κλήρωση  δωρεάν 

συμβόλαιο Σταθερής WIND Fiber για 2 χρόνια, τότε: 

 Τα στοιχεία του καταχωρούνται αυτόματα στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων που διατηρεί η Εταιρεία, από την οποία θα προκύψουν οι 

νικητές, κατόπιν κλήρωσης μετά το πέρας του Προγράμματος. Η 

κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, 16/01/2018. Μετά την ολοκλήρωση της 

κλήρωσης θα προκύψουν συνολικά ένας (1) τυχερός νικητής και ένας (1) 

επιλαχών για κάθε δώρο. Το δωρεάν συμβόλαιο που θα πάρει θα είναι το 

ίδιο με αυτό που έλαβε συμμετοχή στην κλήρωση και θα έχει διάρκεια 2 

χρόνων. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά (με κλήση στον αριθμό 

σταθερού που έχουν κάνει τη σύνδεση) στο διάστημα 17/01/2018–

31/01/2018. Θα γίνουν συνολικά 3 προσπάθειες τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με κάθε νικητή. Σε περίπτωση που η επικοινωνία με τους 

νικητές δεν καταστεί εφικτή, το δώρο παραγράφεται και γίνεται 

επικοινωνία με τον πρώτο επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Οι νικητές θα 
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παραλάβουν το δώρο τους εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημέρα 

της τηλεφωνικής επικοινωνίας.   

 ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΔΩΡΑ: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος συνδρομητής 

Συμβολαίου Σταθερής τηλεφωνίας WIND Fiber κερδίσει μια συμμετοχή στην 

κλήρωση για: 

 Διακόσια πενήντα (250) ασύρματα τηλέφωνα PANASONIC KX-

TGB210GRC (ανάδειξη διακοσίων πενήντα (250) νικητών κατόπιν 

κλήρωσης) 

 Εκατόν δέκα (110) ασύρματα τηλέφωνα PANASONIC KX-

TG1611GRH (ανάδειξη εκατόν δέκα (110) νικητών κατόπιν 

κλήρωσης) 

 Σαράντα (40) ασύρματα τηλέφωνα PANASONIC KX-TG2511 BLACK 

(ανάδειξη σαράντα (40) νικητών κατόπιν κλήρωσης) 

 Έξι (6) IP Canera TP-LINK NC220 (ανάδειξη έξι (6) νικητων κατόπιν 

κλήρωσης) 

 Είκοσι τέσσερα (24) WiFi Extender (ανάδειξη είκοσι τεσσάρων (24) 

νικητών κατόπιν κλήρωσης) 

 Πέντε (5) TP-Link NC230 (ανάδειξη πέντε (5) νικητών κατόπιν 

κλήρωσης)  

 Δέκα (10) Smartplug TL-HS110 WiFi (ανάδειξη δέκα (10) νικητών 

κατόπιν κλήρωσης) 

 Δέκα (10) AV500 Powerline KIT (ανάδειξη δέκα (10) νικητών κατόπιν 

κλήρωσης) 

 Δύο (2) Playstation 4 (ανάδειξη δυο (2) νικητών κατόπιν κλήρωσης) 

 Δύο (2) Laptop 80WK009PGM (ανάδειξη δυο (2) νικητών κατόπιν 

κλήρωσης) 

:  

 τα στοιχεία του καταχωρούνται αυτόματα στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων που διατηρεί η Εταιρεία, από την οποία θα προκύψουν οι 

νικητές, κατόπιν κλήρωσης μετά το πέρας του Προγράμματος. Η 
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κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, 16/01/2018. Μετά την ολοκλήρωση της 

κλήρωσης θα προκύψουν συνολικά ένας (1) τυχερός νικητής και ένας (1) 

επιλαχών για κάθε δώρο. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά (με 

κλήση στον αριθμό σταθερού που έχουν κάνει τη σύνδεση) στο διάστημα 

17/01/2018–31/01/2018. Θα γίνουν συνολικά 3 προσπάθειες 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάθε νικητή. Σε περίπτωση που η 

επικοινωνία με τους νικητές δεν καταστεί εφικτή, το δώρο παραγράφεται 

και γίνεται επικοινωνία με τον πρώτο επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Οι 

νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους εντός 10 εργασίμων ημερών από 

την ημέρα της τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

6. Όλα τα διαθέσιμα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν 

ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η 

εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα 

δώρα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν μεταβιβάζονται 

σε τρίτα πρόσωπα, καθ' όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής τους.  

7. Αν οποιοσδήποτε νικητής αρνηθεί το δώρο του, τότε η Εταιρεία,  η WIND και 

η PUBLIC απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή.  

Οποιοσδήποτε από τους νικητές 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 ψευδή. 

 σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή 

παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.  

8.  Σε κάθε περίπτωση, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα προβολής του 

Προγράμματος και του ονόματος και της εικόνας των νικητών στα ΜΜΕ και 

οι νικητές συναινούν ρητώς, ανεπιφυλάκτως και άνευ ανταλλάγματος και 

παρέχουν τη σχετική εξουσιοδότηση στην Εταιρεία, και  στην WIND. Εάν, οι 
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νικητές δεν επιθυμούν την χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, μπορούν 

οποιαδήποτε στιγμή να το δηλώσουν επικοινωνώντας με την WIND, στην 

διεύθυνση Λ.Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 210 6158000, 

τμήμα Retail Marketing. 

9.  Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση 

των προγραμματισμένων δώρων. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του 

Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε 

υποχρέωση της Εταιρείας, της WIND και της PUBLIC  παύει να υφίσταται. Η 

Εταιρεία, η WIND και η PUBLIC δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν 

οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των νικητών που αναδείχθηκαν. Ειδικότερα 

η Εταιρεία, η WIND και η PUBLIC δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική 

προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί 

και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί 

σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων 

ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

10. Η Εταιρεία,  και η WIND διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα 

και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και 

μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε 

οποιοδήποτε έντυπό τους καθώς και να προβούν σε διαφημιστική 

εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου 

κλπ. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, συναινούν 

ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή 

αποζημιώσεως. Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε σχετικό 

διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το 

όνομά τους σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την 

Εταιρεία,  και την WIND να αρνηθούν τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή 

να το ανακαλέσουν.  

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. Αν κάποιος από τους νικητές του 
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Προγράμματος είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορούν 

να το παραλάβουν μόνο οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού. 

12. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων, 

ακόμη και αν αυτοί τροποποιηθούν μελλοντικώς. Η μη ακριβής τήρηση αυτών 

αποτελεί λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του 

Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το 

Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται 

από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της WIND. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια 

ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.  

13. 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 

 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. 

 Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η διοργανώτρια εταιρεία «WIND 

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», και οι δικαιούχοι (franchisees) 

καταστημάτων WIND, τα προσωπικά τους στοιχεία και τον αριθμό του 

σταθερού τηλεφώνου τους (όπως αυτά θα έχουν καταχωρηθεί εκουσίως από 
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τους συμμετέχοντες) 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). Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό 

παρέχουν στους Διοργανωτές τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα 

με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 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. 

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 δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η 

επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ 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 

επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

……………………………….…….. ή/και στο τηλέφωνο  ………………………. 

 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, χωρίς την υποχρέωση πρότερης 

ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια WIND επίσης 

διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από τη 

διαδικασία απόδοσης των δώρων.  
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 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. 

Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006  

περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ως αυτοί ισχύουν σήμερα, και δεν προσβάλλουν προσωπικά 

δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. 

Δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και τους νόμους του Ελληνικού 

κράτους. 

                   Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ            Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 

 


