Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια & Κλήρωσης
“BAZAAR”
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ 2018

Η εταιρεία με την επωνυμία «BAZAAR», η οποία έχει έδρα στην Αθήνα , ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8,
ΜΟΣΧΑΤΟ 18346 ΑΘΗΝΑ , διοργανώνει προωθητική ενέργεια κληρώσεων δώρων.
1.- Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε
φυσικό πρόσωπο.
Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, των
θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, β) τα πρόσωπα που εμπλέκονται
άμεσα στην οργάνωση και διαχείριση του διαγωνισμού και της κλήρωσης, γ) οι σύζυγοι και
οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.
3.- Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί κατά το
χρονικό διάστημα από 15/12/2018 έως 03/01/2019.
4.- Τρόπος Συμμετοχής. Όσοι επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα BAZAAR κατά την
Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην ενέργεια
και να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα της κλήρωσης.
Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης, κάνοντας αγορές άνω των 50€ (με τουλάχιστον 5
προϊόντα χορηγών), αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα να λάβει μέρος στην κλήρωση.
5.- Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας. Από την κλήρωση που θα διεξαχθεί στο τέλος της
Προωθητικής Ενέργειας, θα αναδειχθούν (47) τυχεροί νικητές που θα κερδίσουν τα παρά
κάτω δώρα .
Η απόδειξη ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται πάνω στο φυλλάδιο
της εταιρίας με τα προϊόντα , η δε εξαργύρωσή του θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους
όρους αυτής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, στα καταστήματα BAZAAR .Τα
δώρα ορίζονται από τον Διοργανωτή και αποκλείεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση
ή εκχώρησή τους, η πώληση, προσφορά προς πώληση, δωρεάν διάθεση ή ανταλλαγή τους
με άλλο δώρο.
6.- Ανάδειξη – Ενημέρωση Νικητών. Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα αναδειχθούν
με κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή των νικητήριων συμμετοχών μέσω
ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και
εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας,
θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14/01/2019 .
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 47 νικητές που θα κερδίσουν 2 αυτοκίνητα Smart,10
Apple Ipad,10 Samsung Galaxy NOTE, 5 ρολόγια Garmin , 20 τηλεοράσεις Philips 48 ,
σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, καθώς και επιλαχόντες νικητές για την

περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή ή δεν επαληθευθεί η
εγκυρότητα της συμμετοχής του ή δεν αποδεχθεί το δώρο. Οι Νικητές της κληρώσεως θα
ειδοποιηθούν από εκπρόσωπο του Διοργανωτή, με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στον
χώρο των καταστήματος όπου έλαβαν μέρος στην Προωθητική Ενέργεια. Εάν δεν καταστεί
εφικτό να ειδοποιηθεί κάποιος Νικητής εντός 60 ημερών, στη θέση του υπεισέρχεται ο
πρώτος επιλαχών νικητής. Οι ενέργειες ειδοποίησης αποδεικνύονται πλήρως από τη
γραπτή καταγραφή του σχετικά επιφορτισμένου εκπροσώπου του Διοργανωτή και η
απόφασή του στο ζήτημα αυτό θα είναι οριστική.
7.- Παραλαβή των Δώρων. Οι Νικητές θα παραλάβουν το δώρο από το κατάστημα BAZAAR
όπου συμμετείχαν στην Προωθητική Ενέργεια. Για την παραλαβή του δώρου είναι
απαραίτητη η επίδειξη δημόσιου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του Νικητή
καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής.
8.- Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των
Δώρων. Η χρήση της απόδειξης δώρο διέπεται από τους όρους & προϋποθέσεις χρήσης
που ορίζει ο εκδότης της. Ο Διοργανωτής ουδεμία απολύτως ευθύνη θα φέρει για την
χρήση της απόδειξης.
9.- Δημοσιότητα. Οι συμμετέχοντες παρέχουν την συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση
στον Διοργανωτή για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων του
μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου και διαδικτύου. Επίσης, οι
Νικητές αποδέχονται ότι ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφικό
και οπτικοακουστικό υλικό, περιλαμβανομένου του ονόματός τους, από την παράδοση των
δώρων, μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου,
έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου, internet και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς οι ίδιοι να
δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
10.- Δημοσιότητα Όρων. Οι παρόντες όροι συμμετοχής θα είναι αναρτημένοι στα
καταστήματα BAZAAR και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.bazaarsm.gr) που
συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια.
11.- Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει ή/και να
ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε
από τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών, της αντικατάστασης
του Δώρου με άλλο ανάλογης αξίας, ως και της κληρώσεως) για οποιονδήποτε λόγο και
κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτάται
εντός των καταστημάτων BAZAAR όπου διεξάγεται η Προωθητική Ενέργεια, με ημερομηνία
ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.
12.- Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Προωθητικής Ενέργειας, οι
Συνεργάτες ενεργώντας ως βοηθοί εκπληρώσεως του Διοργανωτή και ο Διοργανωτής ως
υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, συλλέγουν από τους
συμμετέχοντες τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον λαχνό που έκαστος από αυτούς
διαθέτει.

Με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην
τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των
προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από τον
Διοργανωτή ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν
μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής
της Προωθητικής Ενέργειας, της ανακήρυξης των Νικητών, της δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων και της παράδοσης των Δώρων.
Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα γίνει
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις
Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από
τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό
του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών και στην απόδοση
των Δώρων σε αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας και την
παραλαβή των δώρων, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν.
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/ 1997,
όπως ισχύει, διατηρούν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα
πρόσβασης), καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την
επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης). Για την άσκηση
των δικαιωμάτων τους θα απευθύνονται στον Διοργανωτή «BAZAAR» .
13.- Αποδοχή των Όρων. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε
τυχόν διαφορά που τυχόν προκύψει θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή
των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς
σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή
της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την
διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

