
Η εταιρεία ΕΠΑ Αττικης (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία 

«Κέρδισε εισιτήρια για τα Village Cinemas» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως 

«Διαγωνισμός»).  

Όροι συμμετοχής:  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι  μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με 

ηλικία 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στο διαγωνισμό.   

2. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι 

εργαζόμενοι της εταιρίας ΕΠΑ Αττικης και (β) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου (α’) 

βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό, κατά παράβαση 

του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.  

3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τo Σάββατο 

19/01/2020, ώρα 12.00 μ.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 

Παρασκευή 31/01/2020, ώρα 13:00 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).  

4. Η ηλεκτρονική συμμετοχή δεν αποτελεί έγγραφο ταυτοπροσωπίας, πρέπει απαραίτητα 

ο νικητής να έχει πάντα μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την παραλαβή του δώρου.   

Περιγραφή διαγωνισμού:  

5. Οι χρήστες αφήνουν ένα σχόλιο κάτω από την σχετική δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

Facebook. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που ο χρήστης θα αφήσει σχόλιο στην 

συγκεκριμένη δημοσίευση.  

6. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μίας έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό όπου θα 

λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάδειξη του νικητή.  

Δώρα/Ανάδειξη νικητών  

7. Τα δώρα (περαιτέρω τα «Δώρα») του Διαγωνισμού θα είναι 10 διπλές προσκλήσεις για 

τα Village Cinemas για δέκα νικητές της κλήρωσης. Συνολικά, θα δοθούν 20 vouchers από 

τα Village Cinemas. 

8. Ο νικητής θα επιλέγεται τυχαία μέσω κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την 

Δευτέρα 03/02/2020, και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας. 

9. Τα Δώρα όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους είναι ήδη προκαθορισμένα και 

συγκεκριμένα και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους με χρήματα και δεν 

μεταβιβάζονται.  

10. Εκτός από τους νικητές, που θα κληρωθούν, θα κληρωθούν και 10 αναπληρωματικοί 

νικητές. Σε περίπτωση μη αποδοχής Δώρου/ μη καταλληλότητας του Νικητή, το Δώρο 

του θα απονεμηθεί σε αναπληρωματικό νικητή.   

11. Ο Διοργανωτής θα ανακοινώνει τους νικητές του Διαγωνισμού μέσω ανάρτησης στη 

σελίδα https://www.facebook.com/fysikoaerioellados/ την Δευτέρα 03/02/2020, και ώρα 

13.00.  

12. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση 

της προσκόμισης και επίδειξης στον Διοργανωτή, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων 

του, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο τίθεται στην ευχέρεια του Διοργανωτή 

είτε για την ανάκληση ή αναδιανομή του δώρου.  

13. Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή 

που οφείλονται σε μη απόκριση, απουσία ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του 

δώρου.  

https://www.facebook.com/fysikoaerioellados/


14. Η παραλαβή τους μπορεί να γίνει  αφού απαραιτήτως επιδείξουν ταυτότητα ή το 

διαβατήριο σε ισχύ για τις ανάγκες ταυτοπροσωπίας και υπογράψουν προηγούμενα την 

φόρμα παραλαβής μεγάλων δώρων (Παράρτημα Α1).. 

15. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του, δεν τηρεί τις 

προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της 

προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.  

 

Προσωπικά Δεδομένα:  

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών ο Διοργανωτής δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν 

δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η 

κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών 

τους δεδομένων:  

• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας 

ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν. 

• Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον 

απαραίτητα για τον Διαγωνισμό.  

• Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους. 

• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους. 

•  Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να 

λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή 

τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

• Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα  υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική 

αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email 

επικοινωνίας contact@dpa.gr). 

 

Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο Διοργανωτής,  δηλ.η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ,που 

εδρεύει στους Αμπελόκηπους (Λεωφ.Κηφισίας 7,ΤΚ 11523) 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο 

DPO@fysikoaerioellados.gr ή επιστολή στη διεύθυνση «Εξυπηρέτηση Πελατών Φυσικό Αέριο 

Ελληνική Εταιρία Ενέργειας», Λεωφ. Κηφισίας 108, 11 526 Αθήνα, με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων 

προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια «Κέρδισε εισιτήρια για τα 

Village Cinemas» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το 

ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.  

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να 

απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 181133 από σταθερό ή από κινητό. 



Ο Διοργανωτής λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των 

δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 

αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο 

Επεξεργασία ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την Πολιτική Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων στο  https://www.fysikoaerioellados.gr/. 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες 

τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

Ο Διοργανωτής δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του 

περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του 

Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι 

υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των 

συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του 

Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους 

για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους 

συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το 

δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:   

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 τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες 

αυτές, ήτοι οι εταιρίες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον 

αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.  

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:  

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το 

διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας 

του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), 

σχετικά με δημοσίευση στον τύπο ή με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο ή με αποστολή 

email στους συμμετέχοντες, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την 

ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.  

  

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.  

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά 

με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.  

Αποδοχή των όρων.  

 

Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.  

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων,  

παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών  

https://www.fysikoaerioellados.gr/


 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ 

Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «»δηλώνω ότι αποδέχομαι το 

δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας, των 

οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους. 

 

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο. 

Όνομα   Επώνυμο   

Τηλέφωνο   Διεύθυνση   

Πόλη   ΤΚ   

Ημερομηνία 

Γέννησης 
  

Αριθμός  Δελτίου 

Ταυτότητας 
  

Ημερομηνία   Υπογραφή   

Δώρο 1*  

Δώρο 2*   

Δώρο 3*  

  

  

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη 

αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα. 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του 

συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής. 

Συναινώ στη χρήση σχετικού φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού για διαφημιστικούς 

σκοπούς. 

Ναι              Όχι  

 

Όροι συμμετοχής στο www.fysikoaerioellados.gr/ 

Ημερομηνία: ____ / ____/2020 

  

 Υπογραφή 

………………………………………………….. 

   

 

http://www.fysikoaerioellados.gr/

