ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ANATRON AE ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία εδρεύει στη ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιόσια επί της οδού Πεντηκοστής αρ. 15 και
Εβδόμης και είναι Master Franchisee της αλυσίδας με την επωνυμία Domino’s Pizza
(εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια για τα προϊόντα CocaCola Regular 500ml, Coca-Cola Light 500ml & Coca-Cola Zero 500ml (εφεξής τα
«Συμμετέχοντα Προϊόντα») για παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του
τηλεφωνικού αριθμού 18318 και 2106962800, μέσω της ιστοσελίδας www.dominos.gr,
της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας της Domino’s Pizza Greece καθώς και από τα
καταστήματα της διοργανώτριας.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 18 ετών. Δεν
έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, , οι εργαζόμενοι των
συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και καταστημάτων, οι εργαζόμενοι των Καταστημάτων,
καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού.

3.

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από
21/10/2019 και ώρα 08:00:00 έως 10/11/2019 και ώρα 23:59:59.

4.

Για την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η αγορά από το Κατάστημα δυο
(2) και άνω οποιουδήποτε από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία: 1) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή. 2) Προβαίνει σε εγγραφή,
εφόσον πρόκειται για νέο χρήστη, ή σε σύνδεση στον υπάρχοντα λογαριασμό του, εφόσον
αυτός υπάρχει. 3) Προβαίνει στην αγορά ενός (1) τουλάχιστον προϊόντος της
«Διοργανώτριας» σε συνδυασμό με δυο (2) τουλάχιστον Συμμετέχοντα Προϊόντα και τα
προσθέτει στο καλάθι. Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία με επιτυχία, ο
ενδιαφερόμενος αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση. Επίσης, δικαίωμα
συμμετοχής έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι προχωρήσουν σε αγορά ενός (1) τουλάχιστον
προϊόντος της «Διοργανώτριας» σε συνδυασμό με δυο (2) οποιαδήποτε από τα
Συμμετέχοντα Προϊόντα από τον τηλεφωνικό αριθμό 18318 ή/και από τα Καταστήματα,
δίνοντας τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Στην ενέργεια δεν συμμετέχουν
το κατάστημα της Χαλκίδας, των Χανίων, της Μυκόνου και το Mediterranean Cosmos στη
Θεσ/νικη.

5.

Σε κάθε

περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή για

κάθε

παραγγελία που

πραγματοποιήθηκε κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Κάθε ενδιαφερόμενος
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έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών, ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να
κερδίσει μόνο ένα δώρο.
6.

Το Δώρο αποτελείται από δύο (2) εισιτήρια για τα Village Cinemas για οποιαδήποτε
προβολή mainstream αίθουσας. Το Δώρο δεν ισχύει για τις αίθουσες Gold Class και
Comfort καθώς και τις 3D προβολές. Ο νικητής οφείλει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους
όρους και τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Δώρο. Η Διοργανώτρια δεν έχει καμιά
ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Δώρου.

7.

Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθούν διαδοχικές ηλεκτρονικές κληρώσεις ανά
εβδομάδα, μέσω της ιστοσελίδας www.random.org. Πιο συγκεκριμένα οι κληρώσεις θα
πραγματοποιηθούν στα γραφεία μας στις 12:00 στις 3 παρακάτω ημερ/νίες: 29/10/2019,
4/11/2019 και 11/11/2019

8.

Από τις κληρώσεις θα αναδειχθούν συνολικά τριακόσιοι (300) Νικητές (100 Νικητές ανά
κλήρωση) και εξήντα (60) Επιλαχόντες Νικητές (20 Επιλαχόντες να κλήρωση), οι οποίοι θα
μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη
έγκυρης συμμετοχής των Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία με τους Νικητές, είτε σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν.

9.

Οι Νικητές ή/και οι Επιλαχόντες νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

10.

Το Δώρο μπορεί να δοθεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο μόνο με τη σύμφωνη δήλωσή του. Η
Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών και δεν υπόσχεται ούτε
εγγυάται την τήρηση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε
σχέση με το Δώρο.

11.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας ή να τον
ανακαλέσει με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.dominos.gr το αργότερο δύο (2) ημέρες
πριν από την ημερομηνία της κλήρωσης.

12.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους
όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα
πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά
κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή
καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι η Διοργανώτρια, το βάρος της
αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το Συμμετέχοντα από
την Προωθητική Ενέργεια, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

13.

Με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και
αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος
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επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της
ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα
κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε
περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το
Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων).. Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και
χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή το δικαίωμα αντίταξης
στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που τηρούνται
στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια, στα στοιχεία επικοινωνίας:
στο email : info@dominos.gr & στο τηλέφωνο 210 6962800.
14.

15.

Οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους της
Διοργανώτριας προβολή του γεγονότος και της εικόνας τους στα μαζικά μέσα
ενημερώσεως, εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια, άνευ οιασδήποτε αμοιβής πέραν του
δώρου.
Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών
όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

16.

Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Anatron AE θα είναι η αποκλειστικά
υπεύθυνη και η μόνη αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει
καθ’ όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.
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