ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “Απόλαυσε την αγαπημένη σου Domino’s
με δύο Heineken 330ml ή Heineken 0.0 330ml, κέρδισε συλλεκτικά δώρα και δες από κοντά
έναν από τους ημιτελικούς του Champions League ”
1.

Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας:
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ANATRON ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» η οποία εδρεύει στο ΒΙΟ.ΠΑ, Άνω Λιοσίων επί της οδού
Πεντηκοστής 15 & Εβδόμης και είναι Master Franchisee της αλυσίδας με την
επωνυμία Domino’s Pizza στην Ελλάδα (εφεξής η «Διοργανώτρια) διοργανώνει
Προωθητική Ενέργεια με τίτλο “Απόλαυσε την αγαπημένη σου Domino’s με δύο
Heineken 330ml ή Heineken 0.0 330ml, κέρδισε συλλεκτικά δώρα και δες από
κοντά έναν από τους ημιτελικούς του Champions League ” (εφεξής, η «Προωθητική
Ενέργεια»), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω (α) της ιστοσελίδας
«www.dominos.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ή (β) της mobile εφαρμογής "Dominos
Pizza Greece" (εφεξής η «Εφαρμογή») ή (γ) του τηλεφωνικού αριθμού 18318.
Σκοπός της Προωθητικής ενέργειας είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως είκοσι ενός
(21) τυχερών νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του
παρόντος υπό τον όρο 21 προβλεπόμενα δώρα.
Η Προωθητική Ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής
«Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη
Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω) στον
ιστότοπο www.dominos.gr.
Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής
κάθε συμμετέχοντος στην Προωθητική Ενέργεια για κάθε ενδιαφερόμενο/-η,
καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η
συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από
μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια:
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι
κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 18 ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι
εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και καταστημάτων, οι
εργαζόμενοι των Καταστημάτων Domino’s Pizza, καθώς και οι σύζυγοι και οι
συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού όπως επίσης και τα πρόσωπα που
έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και τα
άτομα τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3.

Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας
3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό
διάστημα από 10/03/2020 και ώρα 08:00:00 (περαιτέρω, η «Έναρξη της
Προωθητικής Ενέργειας») έως και 12/04/2020 και ώρα 23:59:59 (περαιτέρω, η
«Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»).
3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης της Προωθητικής Ενέργειας,
καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε
δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα
δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, οι Συμμετέχοντες με
την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια αποδέχονται ρητά,
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση
κατά της Διοργανώτριας για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από
οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.
3.3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή
συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους
Όρους αυτής και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/
ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας. Για τις
μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση
σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπό του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από
την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο […].

4.

Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια
4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2 ανωτέρω, κατά το χρονικό
διάστημα που ορίζεται παραπάνω, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να
συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια αγοράζοντας οποιαδήποτε Domino’s
πίτσα και δύο (2) τουλάχιστον συσκευασίες Heineken 330ml ή Heineken 0.0 330ml
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία: 1) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή την
Εφαρμογή. 2) Προβαίνει σε εγγραφή, εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία,
εφόσον πρόκειται για νέο χρήστη, ή σε σύνδεση στον υπάρχοντα λογαριασμό του,
εφόσον αυτός υπάρχει. 3) Προβαίνει στην αγορά. Εφόσον ολοκληρωθεί η
παραπάνω διαδικασία με επιτυχία, ο ενδιαφερόμενος αποκτά δικαίωμα
συμμετοχής στην κλήρωση. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι
ενδιαφερόμενοι προχωρήσουν στην ανωτέρω αγορά από τον τηλεφωνικό αριθμό
18318. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών, ωστόσο,
έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
4.2. Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν θα προβεί σε αγορά κατά τα ανωτέρω, έχει
δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 18318 και
δίνοντας τα προσωπικά του στοιχεία.
4.3. Οι ανωτέρω ενέργειες συνιστούν δήλωση συμμετοχής στην Προωθητική
Ενέργεια και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των
παρόντων Όρων χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία.

4.4. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτεί ή
συνεπάγεται αγορά προϊόντος ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση των
συμμετεχόντων.
4.5. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των
συμμετοχών σύμφωνα με το παρόν και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα
επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η
συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια
διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε
Συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω
συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο,
ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε
αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα
προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 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.
4.6. Όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια για
οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά καθ’ όλη τη Διάρκεια της
Προωθητικής Ενέργειας από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών) και ώρες από
09.00 π.μ. μέχρι 17.00 μ.μ. στο τμήμα marketing της εταιρείας Anatron AE, στο
τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6962850.
5.

Δώρα και Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας
5.1. Μετά το πέρας της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, και συγκεκριμένα
στις 13/04/2020 και ώρα 16:00 μ.μ. θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της
ιστοσελίδας www.random.org για την ανάδειξη των νικητών της τελικής κλήρωσης.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Anatron AE
(Κριμαίας 1 & Μεσογείων, Αθήνα), παρουσία δύο (2) εκπροσώπων της Anatron AE.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της
κλήρωσης, ορίζοντας νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα
www.dominos.gr προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου.
5.2. Νικητές Προωθητικής Ενέργειας. Από την τελική κλήρωση θα αναδειχθούν
εικοσιένας (21) νικητές (εφεξής οι «Νικητές»), ως ακολούθως.
(α) Ο πρώτος Νικητής θα κερδίσει το ακόλουθο δώρο: 1) Αεροπορικά εισιτήρια για
δύο (2) άτομα με επιστροφή στον προορισμό διεξαγωγής του Ημιτελικού αγώνα
του Champions League στις 6 Μαΐου 2020 2) Διαμονή μίας (1) νύχτας σε διπλό
δωμάτιο σε ξενοδοχείο επιλογής της Διοργανώτριας 3) Δύο (2) Εισιτήρια για τον
αγώνα (έναν από τους ημιτελικούς Champions League) 4) ένα (1) γεύμα την ημέρα
διεξαγωγής του αγώνα 5) Μεταφορά από το αεροδρόμιο του προορισμού στο

ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο για την αναχώρηση και 6)
Μεταφορά από το ξενοδοχείο στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και από το
γήπεδο στο ξενοδοχείο.
(β) Δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) Heineken UEFA CHAMPIONS
LEAGUE Waterproof Action Camera έκαστος,
(γ) πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) τσάντα γυμναστηρίου Heineken
UEFA CHAMPIONS LEAGUE έκαστος και τέλος,
(δ) πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) backpack Heineken UEFA
CHAMPIONS LEAGUE έκαστος.
Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τον Νικητή στις παροχές που
περιλαμβάνονται στο Δώρο υπό (α) ανωτέρω θα επιβαρύνουν τον ίδιο.
5.3. Αναπληρωματικοί Νικητές. Από την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν
και είκοσι ένας (21) επιλαχόντες Νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι
θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το ταξίδι για τον Ημιτελικό του Champions League
και τα υπόλοιπα δώρα υπό (β), (γ) και (δ), 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 ή δεν παραλάβουν το Δώρο.
5.4. Ενημέρωση για την Κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων. Ο Νικητής ή/και οι
Αναπληρωματικοί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά εντός δύο (2) ημερών από την
ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν
δηλώσει στην εταιρεία Anatron AE κατά την υποβολή της συμμετοχής τους. Η
προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή
βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Heineken και της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας. Κατά την εν λόγω επικοινωνία θα πραγματοποιείται επιβεβαίωση των
στοιχείων του Νικητή και θα λαμβάνει χώρα συνεννόηση για τον τρόπο απόδοσης
σε αυτόν του Δώρου. Τα στοιχεία των Νικητών (Ονοματεπώνυμο) που θα
αναδειχθούν θα δημοσιευθούν από την Διοργανώτρια.
5.5. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί για
οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 15/04/2020 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο
του, τότε το δώρο που του αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να
προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που οι
Αναπληρωματικοί δεν ανταποκριθούν για οποιοδήποτε λόγο για να αποδεχθούν
και να παραλάβουν τα Δώρα τους, τότε τα δώρα που τους αναλογούν απόλλυνται
και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της.
5.6. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με
χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή
τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση της
Προωθητικής Ενέργειας και την ειδοποίηση των Νικητών, η Διοργανώτρια
απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα του δώρου της

Προωθητικής Ενέργειας ή/και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από
δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά
οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το δώρο εταιρείες.
6.

Περιορισμός Ευθύνης
6.1. Ευθύνη. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει
χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή
πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για
οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή
κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα,
ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων
υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
Ειδικώς στην περίπτωση του Δώρου που αναφέρεται ανωτέρω υπό 5.2.(α), η
Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο νικητής και ο
συνοδός του δεν καταστεί δυνατόν να παρακολουθήσουν τον αγώνα (ημιτελικό
Champions League), λόγω απόφασης της διοργάνωσης για ακύρωση της
διεξαγωγής του ή για διεξαγωγή του κεκλεισμένων των θυρών.
6.2. Στην περίπτωση του Δώρου υπό 5.2. (α) ανωτέρω, τα πρόσωπα ταξιδεύουν
αποκλειστικά με δική τους ευθύνη (και κατά περίπτωση των γονέων/ κηδεμόνων/
ασκούντων νόμιμα τη γονική μέριμνα), και η ευθύνη της Διοργανώτριας
περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην κάλυψη των εξόδων που αναγράφονται
στον όρο 5.2. (α) ανωτέρω. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα
της ασφαλιστικής κάλυψης του ταξιδιού, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον
Νικητή ή τον Αναπληρωματικό και τους συνοδούς τους. Σε περίπτωση απώλειας ή
καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής των εισιτηρίων κατόπιν της παραλαβής τους για
οποιονδήποτε λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια. Επίσης σε περίπτωση
απώλειας της πτήσης από υπαιτιότητα του Νικητή ή του Αναπληρωματικού ή/και
του συνοδού του, για οποιονδήποτε λόγο, η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία
ευθύνη.
6.3. Οι Νικητές της Προωθητικής Ενέργειας ή/και οι Αναπληρωματικοί τους είναι
αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την
έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν είναι αναγκαίο για τις
ανάγκες του ταξιδιού. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση
που δεν επιτραπεί σε κάποιον Νικητή ή/και Αναπληρωματικό να ταξιδέψει ή αν
κάποιος Νικητής ή/και Αναπληρωματικός ς δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στο
ταξίδι.
6.4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές,
διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων
συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων
πράξεων ή παραλείψεων, τα οποία τελούν εκτός του ελέγχου και της σφαίρας

ευθύνης της Διοργανώτριας. Επιπλέον, 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.
6.5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά του Νικητή /
Αναπληρωματικού που θα κερδίσει το Δώρο υπό 5.2. (α) ανωτέρω και / ή του
συνοδού του /της κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ταξιδιού.
6.6. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια καθώς και η παραλαβή των Δώρων εκ
μέρους των Νικητών ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της
Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα
περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη που σχετίζεται με
τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα
από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν
των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που
ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή/και των
Αναπληρωματικών σχετιζόμενη με την αξιοποίηση των Δώρων.
6.7. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση
οποιουδήποτε Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων
προθεσμιών.
7.

Τεχνικά Μέσα

7.1.
Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση
έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει
πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα.
Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την
υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε
ενδιαφερόμενο.
7.2.
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους
λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και
προδιαγραφές της Προωθητικής Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για
οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
7.3.
Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω
θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη
περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση
δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).
7.4.
Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην
Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της
Προωθητικής Ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.
7.5.
Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή ή οι διακομιστές μέσω
των οποίων αυτά τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται

χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα
αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και
ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού
λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων
του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη
καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με
οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση
του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε
βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή.
7.6.
Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την
ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει η Ιστοσελίδα ή η Εφαρμογή μέσω
«δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να
θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες
των ιστοτόπων, στου οποίους η Ιστοσελίδα ή η Εφαρμογή παραπέμπει ή/και με τους οποίους
συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8. Προσωπικά Δεδομένα
8.1.
Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία
περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη
Διοργανώτρια σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για
τους
σκοπούς
διεξαγωγής
της
Προωθητικής
Ενέργειας
(συμμετοχή,
ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων,
την προβολή και προώθηση της Προωθητικής Ενέργειας για προωθητικούς σκοπούς, καθώς
επίσης και την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο
6 παρ. 1 γ και στ του GDPR), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
8.2.
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια
είναι:
Α) Για τους συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση email
Β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, ταχυδρομική
διεύθυνση.
8.3.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στην Προωθητική Ενέργεια.
8.4.
Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα
και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών,
σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8.5.
Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να
μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του,
επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο info@dominos.gr ή
dpo@dominos.gr & στο τηλέφωνο 210 6962800 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως
17.00. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν
από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της
επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν
οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.
9. Λοιποί Όροι
9.1. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των
αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
9.2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος,
άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών
Όρων.
9.3. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή
κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
9.4. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην
Προωθητική Ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε
Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε
Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Anatron AE η οποία θα καταβάλλει
προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση
αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής
στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω..
9.5. Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμοδιότητα
για την επίλυση οποιασδήποτε αξίωσης ή διαμάχης που μπορεί να προκύψει
σχετικά με την εγκυρότητα, την ερμηνεία ή τη συμμόρφωση των παρόντων όρων
έχουν τα δικαστήρια Αθηνών.

ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αθήνα, 10 Μαρτίου του 2020

