Όροι Διαγωνισμού
“WIND | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΣΤΑΘΕΡΗΣ”

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», με έδρα της στην Αθήνα, Λ.
Αθηνών αρ. 106, τηλέφωνο 210 6158000 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIND Ελλάς»)
διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός» ή «Πρόγραμμα») με τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η WIND Ελλάς θα αναλάβει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή
υποστήριξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη χορήγηση του επάθλου/δώρου αυτού. Ως εκ τούτου, η
παραπάνω εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, θα αποκαλείται και ως «η Διοργανώτρια Εταιρεία»
ή/και «WIND Ελλάς», σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών
Μαρία Μπαβέα , Βασιλίσσης Σοφίας 137, Αθήνα - Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11521), είναι ο καθορισμός των
όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος
δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει
κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά
την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει
το προσφερόμενο έπαθλο με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω
ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των
ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στην ιστοσελίδα της WIND
(www.wind.gr) με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.
O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr. Την οργάνωση και διαχείριση
των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική
ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας καθώς και την
ειδοποίηση των νικητών έχει αναλάβει η Διοργανώτρια Εταιρεία.. Χορηγός του Προγράμματος είναι η
ίδια η Διοργανώτρια «Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής αναφερόμενη και ως «Χορηγός»),
η οποία, θα παρέχει τα δώρα στους νικητές. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι
«Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της διαδικασίας
ανάδειξης των νικητών.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 10/09/2020 και ώρα 00:01 π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις
11/10/2020 και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»), σε περίπτωση δε που η παραπάνω
ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική
δημοσίευση της στην ιστοσελίδα της (www.wind.gr), η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον πέντε
(5) ώρες πριν την επιλεγείσα αλλαγή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη
διακριτική ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και με άλλους πρόσφορους
τρόπους.
2.2 Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό το 2.1. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη
λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη.
2.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι
κάτοικοι ή διαμένοντες Ελλάδος ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα και έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της διοργανώτριας εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ, οι
δικαιοδόχοι (franchisees) και οι εργαζόμενοι τους, οι εργαζόμενοι των καταστημάτων WIND και PUBLIC,
καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.
2.4 Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελεί η ανανέωση του συμβολαίου
σταθερής, κινητής ή συνδυαστικών υπηρεσιών σταθερής και κινητής με τη WIND Ελλάς. Η ανανέωση του
συμβολαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της εφαρμογής My WIND Application, είτε μέσω του
My Wind στην ακόλουθη ιστοσελίδα www.wind.gr. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να
συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό κατόπιν αποδοχής της ανανέωσης, που θα εμφανίζεται στο πεδίο των
προσφορών και θα τιτλοφορείται ως ακολούθως: “ Ανανέωσε το συμβόλαιό σου & μπες στη κλήρωση
για ένα μοναδικό δώρο! “ , μέσα στο My Wind application & στο My Wind web. Προς τούτο οι
ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στο My
Wind ή να δημιουργήσουν νέο μέσω της διαδικασίας εγγραφής και να έχουν στη κατοχή τους
τουλάχιστον ένα συμβόλαιο που υπόκειται σε ανανέωση.

2.5 O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν
απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης στην ιστοσελίδα
της WIND (www.wind.gr) με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. .
2.6 Ο Διαγωνισμός επικοινωνείται και διεξάγεται από τη Διοργανώτρια ως ακολούθως:
Στο Διαγωνισμό παίρνουν μέρος όλοι όσοι έχουν προχωρήσει σε online ανανέωση του συμβολαίου
κινητής ή σταθερής WIND σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 των παρόντων Όρων κατά το χρονικό
διάστημα από 10/09/2020 και ώρα 00:01 π.μ. έως και τις 11/10/2020 και ώρα 23:59 μ.μ. Για να είναι
έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις υπό 2.3 και 2.4 προϋποθέσεις
2.7 Κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό πλείονες φορές. Κάθε ανανέωση
συμβολαίου του με τη Διοργανώτρια μέσω της εφαρμογής MyWind Αpplication ή του MyWind στο

www.wind.gr σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2.4 προϋποθέσεις ισοδυναμεί και με μία
συμμετοχή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την επαλήθευση
ή τη συλλογή των στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,
email, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων, ώστε να είναι δυνατή η
αποστολή του επάθλου στην σωστή διεύθυνση.

2.8 Διευκρινίζεται ότι η ανανέωση των συμβολαίων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα παραπάνω
συνιστά αυτόνομη ενέργεια η οποία λαμβάνει χώρα με πλήρη δικαιοπρακτική βούληση αυτών,
ανεξαρτήτως με το αν στα παραγωγικά αίτια αυτής περιλαμβάνεται και η διεκδίκηση του επάθλου μέσω
του Διαγωνισμού. Τούτου δοθέντος η ανανέωση του συμβολαίου διέπεται από το ισχύον πλαίσιο για την
προστασία του καταναλωτή και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες και
παραμένει ισχυρή ανεξαρτήτως της τύχης της συμμετοχής του συνδρομητή στο Διαγωνισμό.
2.9 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι
αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους σε αυτόν ,
συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/
και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.
3. ΔΩΡΟ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ
3.1 Η ανάδειξη των νικητών και των αναπληρωματικών θα γίνει μέσω κλήρωσης στις 15/10/2020 στις
10:00 π.μ. στην έδρα της Διοργανώτριας , μέσω του www.random.org. Ο αριθμός των νικητών, οι οποίοι
θα κερδίσουν ο καθένας από ένα smartphone Samsung Galaxy S20+, προσδιορίζεται σε πέντε (5) νικητές.
Η WIND Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με
νεότερη ανάρτηση των όρων στην ιστοσελίδα της WIND (www.wind.gr) με σχετική ευδιάκριτη
επισήμανση.
3.2 Εκτός από τους πέντε (5) βασικούς νικητές θα αναδειχθούν και πέντε (5) αναπληρωματικοί, οι οποίοι
αι θα ειδοποιηθούν με βάση τη σειρά της κληρώσεώς τους στο τηλέφωνο επικοινωνίας τους.
Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής
της κλήρωσης.
3.4 Διευκρινίζεται ότι κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί νικητής μία και μοναδική φορά,
ανεξαρτήτως των συμμετοχών που έχει υποβάλει. Έτσι, αν για παράδειγμα έχει ανανεώσει τρία
συμβόλαιά του με τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τις υπό ανωτέρω 2.4. προϋποθέσεις και αναδειχθούν
με την κλήρωση ως τυχερές και οι τρεις αυτές συμμετοχές του, θα αποκτήσει μόνο ένα δώρο και τα
επόμενα θα αποδοθούν στους κατά σειρά ανάδειξης αναπληρωματικούς νικητές.
3.5Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους ή δεν
αποδεχθούν το δώρο, εντός του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (4) ημερών μετά το πέρας της

σχετικής ενημέρωσης, ο νικητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στο δώρο και ειδοποιούνται οι αμέσως
επόμενοι αναπληρωματικοί νικητές.
3.4 Επισημαίνεται ότι μόνη υπεύθυνη για την παροχή των δώρων είναι η Διοργανώτρια.
3.5 Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα δώρα που αποκτώνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται
σε τρίτα πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής τους και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
3.6 Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών της WIND Ελλάς. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις
ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα
με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις που υπογράφει η
επιχείρηση με τους πελάτες της.
3.7 Το παραπάνω έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος σε καμία περίπτωση δεν
ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως και δεν ταυτίζεται με
οποιοδήποτε άλλο απεικονίζεται σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια που πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια του Διαγωνισμού με σκοπό την προβολή του.
3.8 Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να
ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό
τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή μετά από
τέσσερις (4) ημέρες αποβεί άκαρπη.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως
επόμενος (αναπληρωματικός) όπως προέκυψε από την κλήρωση.
4. ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
4.1.Η ευθύνη της WIND Ελλάς περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων
δώρων. Η WIND Ελλάς δε 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 Ελλάς παύει να υφίσταται. Η WIND Ελλάς δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη
μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

4.2 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό εγγυώνται ότι θα παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και
πλήρεις πληροφορίες για το άτομό τους κατά τη συμμετοχή τους στην άνω ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα
Εγγραφής»). Εάν ο εκάστοτε 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 στο πλαίσιο
του Διαγωνισμού.
4.3 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν στο πλαίσιο
ανανέωσης των συμβολαίων τους για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο. Σε καμία περίπτωση η
Διοργανώτρια ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί τους, οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε
μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση,
τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού
τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη, κατά τα ανωτέρω ανάγεται στη
σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

4.4 Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παροδική δυσλειτουργία της εφαρμογής MyWind,
της ιστοσελίδας της www.wind.gr, καθώς και του δικτύου εν γένει. Ο συμμετέχων παραμένει
αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσήκουσα υποβολή της αιτήσεως ανανέωσης του ή των συμβολαίων
του, καθώς και της υπoβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού απαιτείται για την ανανέωση αυτών.
4.5 Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίπτει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αν παραβιάζονται εν γένει οι
Όροι χρήσης της εφαρμογής MyWind.

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.1 Οι συμμετέχοντες και οι νικητές του Διαγωνισμού παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους
στη Διοργανώτρια για την τηλεοπτική, ραδιοφωνική προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων
του, καθώς και της προβολής αυτών μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, και του διαδικτύου
(internet)κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με
την διεξαγωγή του προγράμματος, τυχόν φωτογραφικό υλικό από την απονομή του δώρου ή τη
διενέργεια του Διαγωνισμού εν γένει, καθώς και τα ονόματα των νικητών για λόγους απόδειξης της
διαφάνειας της διαδικασίας

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων
6.1 Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό αποδέχεται την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού και μόνο.
6.2 Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων
και τα επεξεργάζεται. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
από την Εταιρεία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο και μόνο για τους
σκοπούς της συγκεκριμένης ενέργειας. 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, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών
για την παράδοση των Δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται σε ειδικό
αρχείο μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού. Μετά δε την λήξη του Διαγωνισμού, 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 κατά τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής
Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το σχετικό αρχείο θα
καταστρέφεται.
6.3 Σε οποιαδήποτε 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 που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αθηνών αρ. 106. με συστημένη επιστολή,
με την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR», στη διεύθυνση: WIND Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Λ. Αθηνών 106, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, 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/.
6.4 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/.

6.5 Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προβολής του Διαγωνισμού 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 νικητές
δεν επιθυμούν την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε
στιγμή να το δηλώσουν κατά τους άνω περιγραφόμενους τρόπους, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση digital_mkt@wind.gr@wind.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 210 6158000 .
7. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
7.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,
ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
7.2 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.wind.gr , της εφαρμογής ΜyWIND, οι εικόνες, τα γραφικά, οι
φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας και
εφαρμογής, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
7.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή,
διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν
μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας και της εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του
εκάστοτε δικαιούχου.
7.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να
αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.
8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει το Διαγωνισμό ή να
μεταβάλει οποιονδήποτε όρο. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται
στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση τροποποίησης ή ανάκλησης του Διαγωνισμού οι
συμμετέχοντες δεν δικαιούνται να αξιώσουν τη συνέχισή ούτε και κανενός είδους αποζημίωση για τη
ματαίωση της προσδοκίας διενέργειας αυτού.
8.2 Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια
σύνδεσης των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα www.wind.gr και στην εφαρμογή MyWIND , ιδιαιτέρως
δε αν οφείλονται, ενδεικτικά, σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού τους (ανωτέρα βία), σε βλάβες ή
αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
8.3 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες,
δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο του Διαγωνισμού.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε
αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και
συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς
συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος
αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.
11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
11.1 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.
11.2 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.
11.3 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

