Όροι Ραδιοφωνικού Διαγωνισμού
«WIND ONE - FIBER ΑΠΡΙΛΙΟΣ»
Όροι Διαγωνισμού
1. Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα της
στην Αθήνα Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 106, Τ.Κ. 10442, με Α.Φ.Μ. 099936189, τηλέφωνο
επικοινωνίας 210 6158000 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIND» ή
«Διοργανώτρια») διοργανώνει μέσω ραδιοφώνου τον Διαγωνισμό με τίτλο «WIND
ONE – FIBER ΑΠΡΙΛΙΟΣ» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.
2. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν περιβληθεί τον αναγκαίο
τύπο δημοσιότητας και έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Μαρία
Μπαβέα - Παραβαντή του Χρήστου (με Α.Φ.Μ. 061570329, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας
αρ. 137, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3644286), είναι ο καθορισμός των όρων
συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι,
οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές
αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην προαναφερόμενη
Συμβολαιογράφο. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι παρόντες όροι ρυθμίζουν
αποκλειστικά τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού.
3. Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η WIND συνεργάζεται με την ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «THE NEWTONS LABORATORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με έδρα στο
Χαλάνδρι Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57, Τ.Κ. 15231, με Α.Φ.Μ. 094503358,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία δραστηριοποιείται στον διαφημιστικό κλάδο και
εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»), καθώς και με τους
αναφερόμενους κατωτέρω διαφημιστικούς σταθμούς.
4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει
τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναβάλει
με νεότερη ανακοίνωσή του που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της.
5. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων
διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της Wind (wind.gr).
6. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ρητά ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον
Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους τους, ατομικά και ανεπιφύλακτα,
όλων των παρόντων όρων. Συνακόλουθα, έκαστος εκ των συμμετεχόντων, με την
αποδοχή των παρόντων όρων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι διατηρεί έναντι της
Διοργανώτριας ως μοναδική αξίωση, αυτή της διεκδίκησης του δώρου του
Διαγωνισμού.
7. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 19/04/2021 και ώρα 08:00 π.μ. και θα
διαρκέσει μέχρι τις 27/04/2021 και ώρα 15:59 μ.μ. (εφεξής η «Ισχύς του
Διαγωνισμού»). Σε περίπτωση που η παραπάνω ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί,
η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική δημοσίευσή της

στην ιστοσελίδα της WIND (www.wind.gr), η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί
τουλάχιστον πέντε (5) ώρες πριν την προγραμματισμένη αλλαγή.
8. Προϋπόθεση συμμετοχής στην κλήρωση που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού αποτελεί η εγκυρότητα της συμμετοχής . Ως έγκυρη θεωρείται η
συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού,
όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη
διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής
επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή συνεργάτη
αυτής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει
υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την
ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης
του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά
ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη
συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του,
τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε
στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των
περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
9. Ρητά διευκρινίζεται ότι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού δεν απαιτείται καμία
προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας, ούτε
και εν γένει η οποιαδήποτε περιουσιακή επιβάρυνση των συμμετεχόντων και η
συμμετοχή αυτών είναι δωρεάν
10. Περιγραφή Διαγωνισμού: Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα παίζουν ηχογραφημένο
μήνυμα κατά την διάρκεια των παρακάτω εκπομπών:
•
•
•
•
•

ΔΡΟΜΟΣ Ελεωνόρα Μελέτη – Νίκος Ράπτης 08:00-10:00
PEPPER Ματούλα Κουστένη – Κίμων Φραγκάκης 08:00-10:00
SPORTFM - Αντώνης Καρπετόπουλος – Αντώνης Πανούτσος
DEE JAY- Γιάννης Τουμπάνος 14:00-16:00
KOΣΜΟΡΑΔΙΟ - Γιώργος Τσεσμετζής – Μιράντα Σμουλιώτη – Μάνος Βολάνης
10:00-12:00
Ο παρουσιαστής της εκάστοτε εκπομπής θα καλεί τον ακροατή να μαντέψει τι
άκουσε στο πλαίσιο του ηχογραφημένου μηνύματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, αποστέλλοντας
σύντομο μήνυμα (sms) είτε μήνυμα μέσω viber στον αριθμό που θα δίνεται από
τους παρουσιαστές.
Το εκάστοτε μήνυμα θα έχει την χρέωση που ορίζει ο κάθε ραδιοφωνικός σταθμός
βάσει των όρων διεξαγωγής διαγωνισμών που διέπουν κάθε σταθμό.
Περισσότερα μηνύματα συνεπάγονται περισσότερες συμμετοχές στο Διαγωνισμό.
Στο πλαίσιο του ίδιου μηνύματος συμμετοχής οι συμμετέχοντες θα καταγράφουν
εκτός από την απάντηση στην ερώτηση του Διαγωνισμού, το ονοματεπώνυμο και το

τηλέφωνο επικοινωνίας τους προκειμένου να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί
τους σε περίπτωση που ανακηρυχθούν νικητές.
11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον
Διοργανωτή και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς επίσης και οι συγγενείς τους
μέχρι και β’ βαθμού.
12. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί
νικητές και συγκεκριμένα ένας νικητής και ένας αναπληρωματικός από κάθε
ραδιοφωνικό σταθμό, κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί μεταξύ των εγκύρως
συμμετεχόντων στις 04/05/2021 στα γραφεία των αντίστοιχων ραδιοφωνικών
σταθμών. Ακολούθως, τα μικρά ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν ζωντανά
κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών εκπομπών στο πλαίσιο των οποίων συμμετείχαν
στο Διαγωνισμό. Το δώρο του Διαγωνισμού για κάθε νικητή είναι μία δωρεάν ετήσια
σύνδεση στο πρόγραμμα WIND ONE 10GB, στην μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα που
μπορεί να έχει ο νικητής, μηνιαίου ονομαστικού παγίου 55€/μήνα.
13. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί για τη νίκη του τηλεφωνικά στον δηλωθέντα αριθμό
τηλεφώνου την επόμενη ημέρα της κλήρωσης και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων.
14. Οι πέντε (5) νικητές, καθώς και οι πέντε (5) αναπληρωματικοί που θα αναδειχθούν
από την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία, θα ειδοποιηθούν από εκπρόσωπο της
WIND στο τηλέφωνο από το οποίο και έστειλαν το μήνυμα, με βάση τη σειρά της
κληρώσεώς τους, όπου θα ζητηθούν τυχόν περαιτέρω στοιχεία για την απόδοση του
δώρου και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
15. Σε περίπτωση που η επικοινωνία με τους νικητές δεν καταστεί δυνατή, εξαιτίας της μη
ανταπόκρισης των κληρωθέντων για λόγο που ανάγεται σε δική τους υπαιτιότητας,
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, καθώς και σε περίπτωση που δεν αποδεχθούν το
δώρο εντός του χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά το πέρας
της σχετικής κατά τα ανωτέρω προσήκουσας ενημέρωσής τους, ο νικητής δεν αποκτά
κανένα δικαίωμα στο Δώρο και ειδοποιούνται οι αμέσως επόμενοι αναπληρωματικοί
νικητές.
16. Επισημαίνεται ότι μόνη υπεύθυνη για την παροχή των Δώρων είναι η Διοργανώτρια.
17. Το δώρο του νικητή είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με
χρήματα ή άλλα δώρα.
18. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την
προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της WIND. 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 WIND με τους
πελάτες της. Ειδικότερα, τα επιμέρους συμβόλαια που θα υπογράψει η WIND με τους
νικητές διέπονται από τους Γενικούς Όρους Χρήσης των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
της WIND, σύμφωνα με τους οποίους όρους ρυθμίζονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις
της εταιρείας με τους συνδρομητές της. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η ενεργοποίηση
των συνδέσεων των νικητών θα λάβει χώρα, σύμφωνα με τις διαδικασίες σύναψης εξ

αποστάσεως συμβολαίων της Διοργανώτριας. Στο πλαίσιο αυτό οι νικητές θα κληθούν
να αποστείλουν έγγραφα ταυτοποίησης, όπως το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
λογαριασμό ΔΕΚΟ κ.ά, καθώς και να αποδεχθούν το συμβόλαιό τους και τους Γενικούς
Όρους Χρήσης των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Τύχον άρνηση
των νικητών να συμπράξουν στη σύναψη του συμβολαίου τους ή στην υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών κατά τα ανωτέρω λογίζεται ως άρνηση παραλαβής του
δώρου, με αποτέλεσμα ο νικητής να αποκλείεται και να ειδοποιείται ο επόμενος κατά
σειρά αναπληρωματικός νικητής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

19. 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.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους
ή τους ειδικότερους όρους του Διαγωνισμού που περιέχονται στη σχετική ανακοίνωσή
του στη σελίδα της WIND.
(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 (48) ώρες αποβεί άκαρπη.
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή
παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου ή δεν συμπράξει στη
σύναψη του συμβολαίου παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
20. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το
αποκτά ο αμέσως επόμενος (αναπληρωματικός) νικητής, όπως προέκυψε από την
κλήρωση, που αναφέρεται ανωτέρω.
21. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και οποιαδήποτε
τροποποίηση τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν
προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων, αποκλειστικά
αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.
22. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου
των παρόντων όρων. Η μη ακριβής τήρηση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού
συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.
23. Υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η WIND Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε, με έδρα στην Αθήνα Αττικής, Λεωφ. Αθηνών αρ.
106, Τ.Κ. 10442, με Α.Φ.Μ. 099936189, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6158000.
Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της WIND είναι αναρτημένη στον
ακόλουθο σύνδεσμο https://www.wind.gr/gr/wind/oroi/politiki-prostasias-prosopikondedomenon/
Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρία δεσμεύεται για την
συμμόρφωσή της κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων

με τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
Η WIND και οι συνεργάτες αυτής επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων αποκλειστικά για τον σκοπό του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα για την
διενέργεια αυτού, την ανάδειξη των νικητών, την επικοινωνία με αυτούς για την
παραλαβή των δώρων τους, καθώς και την προβολή του Διαγωνισμού. Νομιμοποιητική
βάση για τις συναφείς επεξεργασίες αποτελεί η επικείμενη σύμβαση δωρεάς, στην οποία
οι συμμετέχοντες, από την αποδοχή των παρόντων όρων και την ανεπιφύλακτη συμμετοχή
τους στο Διαγωνισμό, τεκμαίρεται ότι επιθυμούν να διεκδικήσουν.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη
του Διαγωνισμού. Μετά δε την λήξη του Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες
Αναλυτικούς Όρους, 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.
Υπενθυμίζεται στους συμμετέχοντες ότι διαθέτουν τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με
τα προσωπικά τους δεδομένα:

-

δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά
σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την
επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και
των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεων της WIND

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 εταιρεία 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-prosopikondedomenon/.

Υπενθυμίζεται επίσης στους συμμετέχοντες ότι, σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι τα
προσωπικά τους δεδομένα δεν έχουν τύχει ορθής διαχείρισης από την Διοργανώτρια,
δύνανται να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον της ΑΠΔΠΧ.

