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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και 

Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», που εδρεύει στον Αγ. Στέφανο Δήμου Διονύσου Αττικής, 

επί του 24ου χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, με ΑΦΜ 094352503 / ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2130060500, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια 

Εταιρεία» ή η «Διοργανώτρια»), διεξάγει κλήρωση – προωθητική ενέργεια (εφεξής καλούμενη ο 

«Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής: οι 

«Όροι») και σε συνεργασία με τον ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΛΕΤΗ  «MIKEIUS», ο οποίος έχει αναλάβει την 

επίβλεψη και την άρτια διεξαγωγή του Διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και 

είναι υπεύθυνος για το τεχνικό μέρος του Διαγωνισμού. 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του επίσημου λογαριασμού (προφίλ) του Παραγωγού στην 

πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, με τίτλο/όνομα «brafmikeius» και προσπελάσιμη στον 

διαδικτυακό τόπο (link): https://www.instagram.com/brafmikeius (εφεξής: ο «Λογαριασμός»).  

3. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram (εφεξής: «Instagram») δεν διεξάγει, προωθεί, 

χορηγεί ή συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

Παραλήπτης όλων των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες καθώς και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι ο Παραγωγός, για λογαριασμό της 

Διοργανώτριας Εταιρείας, και το Instagram ουδεμία ευθύνη φέρει απέναντι στους συμμετέχοντες ή 

κάθε τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τον Διαγωνισμό. 

4. Η υποβολή συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά́ ρητή ́και ανεπιφύλακτη αποδοχή ́των 

παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, στο σύνολό τους, από κάθε συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχων με 

την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον Διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν 

θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της 

προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Οποιαδήποτε συμμετοχή κατά 

παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και συνεπάγεται άμεσο αποκλεισμό.  

 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν κατ’ αρχήν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν 

σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και τελούν σε πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα,  

- είναι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, 

- διατηρούν δημόσιο (public) λογαριασμό (προφίλ) στο Instagram καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Διαγωνισμού (όπως κατωτέρω ορίζεται) και για ένα (1) έτος από την λήξη της. 

2. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας 

του, για την έγκυρη συμμετοχή θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί προσηκόντως η συγκατάθεση 

https://www.instagram.com/brafmikeius


συμμετοχής από τον/τους ασκούντα/ασκούντες κατά νόμον τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που 

ανήλικος συμμετέχων κληρωθεί ως νικητής, η παραλαβή του δώρου θα γίνεται από από τον/τους 

ασκούντα/ασκούντες τη γονική μέριμνα και υπό τον όρο εγγράφου δήλωσης συγκατάθεσης για τη 

συμμετοχή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε ανήλικο 

συμμετέχοντα, εάν κατά την απόλυτη κρίση της δεν εξασφαλίζεται ή δεν αποδεικνύεται επαρκώς η 

προσήκουσα συγκατάθεση των προηγουμένων εδαφίων. 

3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από το Διαγωνισμό κάθε 

συμμετέχοντος, εάν κατά την απόλυτη κρίση της ο λογαριασμός (προφίλ) δεν αντιστοιχεί σε 

πραγματικό (υπαρκτό) φυσικό πρόσωπο ή δεν φέρει αληθινά ή, έστω, αληθοφανή στοιχεία ή φέρει 

στοιχεία, λέξεις, φράσεις ή σύμβολα (συμπεριλαμβανομένης της εικόνας προφίλ) που δεν συνάδουν 

με τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια σεβασμό ή που περιέχουν ή υπαινίσσονται 

οποιαδήποτε μορφή διάκρισης με αναφορά ή βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές 

καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή 

την αναπηρία.  

4. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα στελέχη, οι υπάλληλοι 

και εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και του Παραγωγού, οι σύζυγοι ή συμβίοι (με σύμφωνο 

συμβίωσης) αυτών, καθώς και λοιποί συγγενείς, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και δευτέρου (β΄) 

βαθμού. 

5. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή υπάγεται στις 

παραπάνω εξαιρέσεις η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Παραγωγός έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν 

τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

6. Η Διοργανώτρια και ο Παραγωγός δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά σφάλματα, 

σφάλματα δικτύου ή διαδικτύου (internet), σφάλματα στην πλατφόρμα Instagram καθώς και για κάθε 

άλλο τυχηρό ή ενέργεια τρίτου (συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολίας, των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων και παρόχων υπηρεσιών ίντερνετ), που ενδέχεται να εμποδίσουν την 

διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή τη συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντος σε αυτόν ή την έγκαιρη 

ειδοποίηση κάποιου εκ των νικητών ή την εν γένει επικοινωνία με συμμετέχοντες και νικητές.  

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών εκκινεί από το χρονικό σημείο της σχετικής 

ανάρτησης από τον Παραγωγό στον Λογαριασμό την 5η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και λήγει 

την 7η Σεπτεμβρίου 2020 ήμερα Δευτέρα και ώρα 23.59. 

2. Με την παρέλευση της προαναφερθείσας καταληκτικής ημερομηνίας παύει η δυνατότητα 

υποβολής συμμετοχών και καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή μετά από αυτή.  

3. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη , με την διαδικασία που 

ορίζεται στον όρο Γ 4. παρακάτω.  

 

Δ. ΔΩΡΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Από τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3) αναπληρωματικοί. Τα 



δώρα-αντικείμενα του Διαγωνισμού είναι τρεις (3) κασετίνες της σειράς Frixion της εταιρείας Pilot, 

που εκάστη εξ αυτών θα περιέχει συνολικά σαράντα εννέα (49) προϊόντα της ίδιας σειράς, 

συμπεριλαμβανομένου στυλό Frixion Ball, στυλό Frixion Ball Clicker, μαρκαδόρων υπογράμμισης 

Frixion Soft & Light, μαρκαδόρων γραφής Frixion Fineliner, γομών Frixion και σφραγίδων Frixion.  

2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν 

ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.  

3. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο δώρο δεν είναι διαθέσιμο, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα 

να το αντικαταστήσει με άλλο δώρο αντίστοιχης αξίας. 

4. Υπεύθυνη για την διάθεση των δώρων είναι αποκλειστικά η Διοργανώτρια και ο Παραγωγός δεν 

φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εξασφάλιση της προσήκουσας διάθεσής τους. Τα εύλογα κόστη 

και δαπάνες αποστολής των δώρων στους νικητές (με courier και εντός της Ελληνικής επικράτειας) θα 

βαρύνουν την Διοργανώτρια. Οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη τυχόν ανακύψουν ή οποιασδήποτε 

φύσεως ζημίες (συμπεριλαμβανομένης κάθε βλάβης, φθοράς ή ελαττώματος κατά την μεταφορά) 

τυχόν προκύψουν μετά την αποστολή του δώρου από την Διοργανώτρια, επιβαρύνουν αποκλειστικά 

το νικητή και φέρονται αποκλειστικά από αυτόν. 

5. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των ανωτέρω αναφερομένων δώρων. Η 

Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την απουσία ελαττωμάτων των 

δώρων ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει αστική ή 

ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη της υγείας που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε 

από τη  χρήση του δώρου. 

6. Ο νικητής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατομική φορολογική υποχρέωση 

σχετικά με το δώρο και την παραλαβή του και, αποδεχόμενος το βραβείο του, ο νικητής συμφωνεί να 

απαλλάξει τη Διοργανώτρια και τον Παραγωγό από οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη. 

7. Τα δώρα είτε θα αποσταλούν στους νικητές και σε διεύθυνση που θα δηλώσουν εγγράφως προς 

την Διοργανώτρια είτε θα παραληφθούν αυτοπροσώπως από τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, 

κατ’ επιλογή του νικητή και κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ αυτών και της Διοργανώτριας Εταιρείας, 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Ενότητα ΣΤ’ κατωτέρω. 

8. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή, ματαίωση ή αδυναμία 

αποστολής ή παράδοσης του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν ή 

ουσιωδώς δυσχεραίνουν ή καθυστερούν την αποστολή ή παράδοση του δώρου, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των περιπτώσεων υπέρμετρου φόρτου εργασίας ή κάθε άλλης 

περίπτωσης πλημμελούς εκπλήρωσης από πάροχο υπηρεσιών ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών 

(courier) καθώς και σε περίπτωση έκτακτων κυβερνητικών, νομοθετικών ή διοικητικών πράξεων ή 

μέτρων που επηρεάζουν δυσμενώς την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων ή/και αγαθών ή την 

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

9. Η Διοργανώτρια και ο Παραγωγός δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια 

και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη 

τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων. 



10. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και την απονομή των δώρων στους νικητές κατά τα 

προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας αλλά και κάθε ευθύνη (αστική ή ποινική) της 

Διοργανώτριας ή του Παραγωγού (όπως, όλως ενδεικτικώς, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία 

που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή 

βλάβης) αποσβένονται και παύουν να υφίστανται.  

 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται καμία αγορά προϊόντος ή καταβολή τιμήματος, 

ούτε απαιτείται ο συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας ή του Παραγωγού. 

2. Κάθε συμμετέχων, εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενότητα Β΄ ανωτέρω, 

προκειμένου να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να προβεί σωρευτικά στις εξής ενέργειες:  

(α) να ακολουθήσει (επιλέξει την επιλογή “follow”) στον λογαριασμό (προφίλ) με τίτλο/όνομα 

«pilotpen.greece» στο Instagram που τελεί υπό την διαχείριση της Διοργανώτριας Εταιρείας, 

προσπελάσιμο στον διαδικτυακό τόπο (link): https://www.instagram.com/pilotpen.greece και  

(β) να κάνει σχόλιο (comment) από τον λογαριασμό (προφίλ) του στη σχετική ανάρτηση του 

διαγωνισμού στον Λογαριασμό του Παραγωγού (https://www.instagram.com/brafmikeius), 

σύμφωνα και με τις οδηγίες της ανάρτησης του Παραγωγού στον Λογαριασμό.  

3. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο χρήστης θα συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως στην κλήρωση για 

την ανάδειξη των νικητών που θα γίνει την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη.  

4. Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα για περισσότερες εκ της μιας συμμετοχές στον Διαγωνισμό. 

5. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των 

χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική 

ευθύνη. Τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, προσβλητικά, άσεμνα ή με περιεχόμενο παράνομο ή που 

αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή που τυχόν προσβάλλει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα 

δικαιώματα τρίτων, θα διαγράφονται αμέσως από τον Λογαριασμό και ο συμμετέχων θα αποκλείεται 

αυτομάτως και οριστικά από τον Διαγωνισμό, μη δικαιούμενος να επανυποβάλει συμμετοχή.  

 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

1. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη .και ώρα 18.00, στα γραφεία της 

εταιρείας με χρήση αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων (https://commentpicker.com/), 

παρουσία του Παραγωγού και εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας. 

2. Οι νικητές θα ανακοινωθούν το αργότερο εντός τριών (3) ωρών από την διενέργεια της κλήρωσης, 

με ανάρτηση του Παραγωγού στον Λογαριασμό του. Παράλληλα, ο Παραγωγός θα ενημερώσει 

τους νικητές και μέσω «αμέσου μηνύματος» (direct message) στο λογαριασμό (προφίλ) Instagram, με 

τον οποίο κάθε νικητής συμμετείχε στον Διαγωνισμό, όπως προβλέπεται στον όρο Ε.2.β΄ παραπάνω.  

3. Εν συνεχεία, οι νικητές οφείλουν να έλθουν σε επαφή με την Διοργανώτρια Εταιρεία, είτε στο email  

marketingdpt@matalon.gr είτε στο τηλέφωνο 2130060500 είτε μέσω αμέσου μηνύματος» (direct 

message) στον λογαριασμό (προφίλ) «pilotpen.greece», το αργότερο έως την καταληκτική 

https://www.instagram.com/pilotpen.greece
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ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί από τον Παραγωγό κατά την ενημέρωση του ανωτέρω όρου 

ΣΤ.2  προκειμένου να συνεννοηθούν με την Διοργανώτρια Εταιρεία για τις περαιτέρω διαδικασίες 

παραλαβής του δώρου τους, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Κατά το στάδιο αυτό, η Διοργανώτρια 

Εταιρεία θα προβεί, μεταξύ άλλων, σε ταυτοποίηση των νικητών, σε διακρίβωση ότι αυτοί πληρούν 

τις προϋποθέσεις ανάδειξής τους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, καθώς και σε συνεννόηση για 

την αποστολή ή παραλαβή του δώρου τους.  

4. Για τους σκοπούς ταυτοποίησης του ανωτέρω Όρου ΣΤ.3, θα απαιτηθεί από την Διοργανώτρια 

Εταιρεία, επί ποινή αποκλεισμού από το Διαγωνισμό και έκπτωσης από  το δικαίωμα στο δώρο-

έπαθλο, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ταυτοποίησης. 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και να φυλάξει αντίγραφο (απλό ή επικυρωμένο) 

του εγγράφου ταυτοποίησης σύμφωνα με τους όρους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της 

Ενότητας Η΄ κατωτέρω. 

5. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους 

παρόντες Όρους, η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Παραγωγός έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη 

συμμετοχή του και να αποκλείσουν αυτόν από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας, ακόμη και σε χρόνο μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης και την ενδεχόμενη ανάδειξη του 

αποκλειόμενου συμμετέχοντος ως νικητή. 

6. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ή δεν πληροί 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (κατά την ελεύθερη κρίση της Διοργανώτριας 

Εταιρείας), τότε η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτομάτως και αυτός χάνει αυτοδικαίως το δικαίωμά 

του επί του δώρου. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει καμία απολύτως 

υποχρέωση ή ευθύνη έναντι του παραπάνω συμμετέχοντος-νικητή. 

7. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής εκπέσει του δικαιώματός του ή δεν ανταποκριθεί εγκαίρως ή 

αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, ο Παραγωγός θα προβεί σε επικοινωνία με τους 

αναπληρωματικούς νικητές της κλήρωσης, με σειρά προτεραιότητας τη σειρά της κλήρωσής τους.  Ο 

αναπληρωματικός νικητής που τυχόν αναδειχθεί στη περίπτωση του προηγουμένου εδαφίου οφείλει 

να ανταποκριθεί στην ενημέρωση και να έλθει σε επαφή με την Διοργανώτρια για τις αναφερόμενες 

στον Όρο ΣΤ 3., διαδικασίες, μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του 

από τον Παραγωγό. Σε αντίθετη περίπτωση ο αναπληρωματικός νικητής χάνει αυτοδικαίως το 

δικαίωμά του επί του δώρου και ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά κληρώσεως αναπληρωματικός. 

8. Σε περίπτωση που όλοι οι νικητές και οι αναπληρωματικοί τους χάσουν τελικά το δικαίωμά τους επί 

των δώρων ή δεν ανταποκριθούν εγκαίρως ή αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο τους, η Διοργανώτρια 

Εταιρεία δικαιούται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, είτε να διακρατήσει τα δώρα, 

κηρύσσοντας τον Διαγωνισμό άγονο, είτε να επαναλάβει τη κλήρωση με την ίδια διαδικασία που 

περιγράφεται στον παρόντα όρο, σε χρόνο της απολύτου αρεσκείας της. Σε περίπτωση επανάληψης 

της κληρώσεως, δεν θα υπάρξει νέα περίοδος υποβολής συμμετοχών και η κλήρωση θα διενεργηθεί 

με βάση τις συμμετοχές της αρχικής κληρώσεως. 

9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε, στην άμεση διακοπή, ματαίωση ή 



ακύρωση του Διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν 

οποιοδήποτε δικαίωμα ούτε διατηρούν οποιαδήποτε απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή του 

Παραγωγού, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή επανάληψη του 

Διαγωνισμού ή τη συμμετοχή τους σε άλλο διαγωνισμό ή κλήρωση ή την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού αποζημίωσης. 

 

Ζ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

1. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να ζητήσει από το νικητή, και ο νικητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί, 

να συμμετάσχει σε διαφημιστική προωθητική ενέργεια υπό την ιδιότητα του αυτή (του νικητή), 

συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): πιθανής φωτογράφισης, δημόσιας 

αναφοράς στο όνομά του, ανάρτησης από τη Διοργανώτρια σε κοινωνικά δίκτυα των φωτογραφιών ή 

του ονόματός του, ανάρτησης από τον ίδιο (το νικητή) στο λογαριασμό (προφίλ) του σχετικής με τον 

Διαγωνισμό, τη Διοργανώτρια ή/και τα δώρα κ.λπ. Οποιαδήποτε χρήση ή εκμετάλλευση κατά το 

προηγούμενο εδάφιο τελεί υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συμφωνίας με το νικητή. 

2. Ο συμμετέχων παραχωρεί στη Διοργανώτρια μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, αμετάκλητη, 

διεθνή, δωρεάν και διαρκή άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης για αντιγραφή, επεξεργασία, 

προσαρμογή, δημοσίευση, αναπαραγωγή, προβολή, διανομή ή χρήση του ονόματος, τυχόν 

φωτογραφιών, κειμένων ή αναρτήσεων, που θα παραχωρηθούν στο πλαίσιο του Όρου Ζ1 ανωτέρω 

και σε συμφωνία νικητή και Διοργανώτριας, στους επίσημους λογαριασμούς (προφίλ) της 

Διοργανώτριας (ή, κατά παραχώρηση, των οριζόμενων στον Όρο Ζ.3. κατωτέρω οντοτήτων) στα 

κοινωνικά δίκτυα (social media, όπως ενδεικτικώς Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok 

κ.λπ.), στον επίσημο ιστότοπο (ιστοσελίδα) ή σε κάθε άλλο πρόσφορο διαδικτυακό μέσο 

(συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολίας, της πλατφόρμας Youtube και συναφών 

ιστοτόπων ανάρτησης και αναπαραγωγής βίντεο) στην Ευρώπη και για χρονικό διάστημα τριών (3) 

ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στον Όρο ΣΤ.1 ανωτέρω. Ο 

νικητής εγγυάται ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χορήγηση της άδειας που ορίζεται υπό τον 

παρόντα Όρο. 

3. Στην παρεχόμενη με τον παρόντα Όρο άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης ρητώς συμπεριλαμβάνεται 

το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης αυτής από την Διοργανώτρια Εταιρεία σε: α) θυγατρικές της, β) 

άλλως συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, γ) τυχόν δικαιοδόχους (franchisees) ή συνεργάτες (π.χ. 

χονδρεμπόρους, εμπορικούς αντιπροσώπους, διανομείς κ.λπ.) αυτής, καθώς και στον πολυεθνικό 

Όμιλο Pilot.  

 

Η. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών θα 

συλλεχθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από τον Παραγωγό, ενώ ειδικότερα αναφορικά με τα 

προσωπικά δεδομένα των νικητών, αυτά θα διαβιβαστούν περαιτέρω από τον Παραγωγό στην 

Διοργανώτρια Εταιρεία, από την οποία και θα τύχουν επίσης επεξεργασίας.  



2. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού περιλαμβάνουν:  

α) αναφορικά με τους συμμετέχοντες τα στοιχεία του λογαριασμού (προφίλ) τους στο 

Instagram, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της εικόνας προφίλ, ενώ  

β) αναφορικά με τους νικητές (ή σε περίπτωση έκπτωσης αυτών, του αντίστοιχου επιλαχόντος 

αναπληρωματικού νικητή) ονοματεπώνυμο και επικοινωνίας, όπως ειδικότερα όλα αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που 

επισυνάπτεται κατωτέρω και ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους. 

3. Περαιτέρω, εφ’ όσον συμφωνηθεί η αποστολή (αντί της παραλαβής) του δώρου κατά τα οριζόμενα 

στους Όρους Δ.7 και ΣΤ.3 ανωτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα συλλέξει και στοιχεία διευθύνσεως 

των νικητών και θα διαβιβάσει περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα αυτά (ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνσης και επικοινωνίας) των νικητών, στους οποίους τελικώς θα αποσταλούν τα δώρα, στον 

πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier).  

4. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για:  

α) τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, και, συγκεκριμένα, για την συμμετοχή 

στην κλήρωση και την διεξαγωγή αυτής, την ανακοίνωση/δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής 

και την απόδοση των δώρων (διά παραλαβής ή αποστολής),  

β) αναφορικά με προσωπικά δεδομένα μόνον των τελικών νικητών (και όχι των λοιπών 

συμμετεχόντων, που δεν αναδείχθηκαν νικητές), για τυχόν προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού, 

της Διοργανώτριας ή/και των δώρων ή για συναφείς προωθητικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ, 

στο πλαίσιο συμφωνίας και κατά τα οριζόμενα υπό την Ενότητα Ζ' ανωτέρω,  

γ) σε συμμόρφωση της Εταιρείας με κανονιστικές υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις 

επιβαλλόμενες από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και  

δ) για την δικαστική ή εξώδικη υπεράσπιση ή ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων της 

Διοργανώτριας Εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν θα ανακηρυχθούν νικητές θα διαγραφούν 

αμέσως μετά την οριστική επιβεβαίωση των τελικών νικητών και την διάθεση σε αυτούς των δώρων 

και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός (1) μηνός από τη διενέργεια της κλήρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης συμφωνίας των μερών στο πλαίσιο της Ενότητας Ζ΄ ανωτέρω, 

τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα διατηρηθούν και μετά την οριστική επιβεβαίωση των τελικών 

νικητών και την διάθεση σε αυτούς των δώρων αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται υπό 

στοιχ. γ΄ και δ΄ του Όρου Η.4 ανωτέρω, και θα διαγραφούν με την συμπλήρωση πέντε (5) ετών από 

την ημερομηνία πραγματικής παραλαβής του δώρου από αυτούς.  

7. Κατά τα λοιπά και εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά υπό την παρούσα Ενότητα Η΄, τα προσωπικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με:  

α) το Παράρτημα περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που επισυνάπτεται 

και ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους και το οποίο θα συγκατατεθεί και θα αναρτηθεί από κοινού 

με τους παρόντες Όρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο Θ.1 κατωτέρω,  

β) την Πολιτική Απορρήτου - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας 



Εταιρεία, η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.matalon.gr/Page/309/-

Oroi-Xrisis-Prosopika-Dedomena, και  

γ) τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR) και γενικότερα την εφαρμοστέα και ισχύουσα 

νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

8. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για την 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως καταγράφεται παρακάτω στο Παράρτημα περί 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

9. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με 

τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην δηλώσετε συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 

 

Θ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 

1. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους Όρους συμμετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη 

Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Αργ. Ξενάκη (αρ. πράξης κατάθεσης 2610 /4-9-2020 και έχουν 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία τηρεί και διαχειρίζεται η Διοργανώτρια Εταιρεία, 

όπου και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται 

κατωτέρω). 

2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λαμβάνει με επιμέλεια και έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων 

όρων, όπως αυτοί εκάστοτε τηρούνται από την ανωτέρω Συμβολαιογράφο. 

3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες Όρους ή 

τις ημερομηνίες ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά τη 

διεξαγωγή της κλήρωσης, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Κάθε τυχόν τροποποίηση 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα είναι έγκυρη και ισχυρή από το χρόνο ανάρτησης της 

τροποιητικής πράξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στον Όρο Θ.1. ανωτέρω και υπό 

την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης της τροποποιητικής πράξης αυτής στη 

Συμβολαιογράφο που αναφέρεται  στον ίδιο ως άνω Όρο.  

4. Η Διοργανώτρια και ο Παραγωγός δεν παρέχουν ουδεμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, 

σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό ή τα δώρα, εκτός από όσα αναφέρονται ρητά στους παρόντες 

Όρους.  

5. Η Διοργανώτρια και ο Παραγωγός δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στους συμμετέχοντες, τους 

νικητές καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο, σε περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως των υποχρεώσεών 

τους, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, για λόγους ανωτέρας βίας (ρητώς 

συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας ή επιδημίας) ή σε συμμόρφωση προς νομοθετική, κυβερνητική 

ή διοικητική ρύθμιση, πράξη ή διαταγή ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου 

και ευθύνης τους. 

6. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τους παρόντες Όρους ή γενικότερα με το Διαγωνισμό, 

ανεξαρτήτως νομικής βάσης ή θεμελίου αυτής, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται 

από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 
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