Όροι συμμετοχής
» Διαγωνισμός #ApoTaLidl «
Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook ή το Instagram και δεν
χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οιονδήποτε τρόπο από το Facebook ή
το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν
είναι το Facebook ή το Instagram, αλλά η εταιρεία Λίντλ Ελλάς & ΣΙΑ Ο.Ε., ως διαχειριστής
της σελίδας Facebook και Instagram της Lidl Hellas (στο εξής εν συντομία: «Διοργανωτής»).
Οι παρασχεθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το
περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής και όχι το Facebook ή
το Instagram. Το Facebook/Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο
διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook και του Instagram
ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 03.02.2020 στις 11:00π.μ. (EET) και λήγει στις 09.02.2020 στις
23:59μ.μ. (EET). («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»).
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Η
συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του
διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι
έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους
στο διαγωνισμό.
Συμμετοχή
Ο συμμετέχων πρέπει να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στη σελίδα της
εφαρμογής του διαγωνισμού (https://www.diagonismosapotalidl.gr) ώστε να θεωρείται
έγκυρη η συμμετοχή του. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι συμμετέχοντες
να έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα (1) προϊόν από τα παρακάτω: Ελαιόλαδο Ευ 4+1L δώρο,
Λευκό τυρί άλμης ΓΑΛΠΟ 400g, Μπέικον καπνιστό σε φέτες Αγροικία 150g, Φύλλο κρούστας
για πίτες Καρδίς 450g, Θαλασσινό ιωδιούχο αλάτι 1Kg, Μαύρο πιπέρι τριμμένο Kania 50g και
Μπύρα Lager Perlenbacher 330ml, την περίοδο που θα είναι ενεργός ο διαγωνισμός και να
κρατήσουν την απόδειξη αγοράς, να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής του
διαγωνισμού (όπως αυτή θα υπάρχει την περίοδο που θα είναι ενεργός ο διαγωνισμός στην
ιστοσελίδα https://www.diagonismosapotalidl.gr) με τα απαραίτητα στοιχεία
(Ονοματεπώνυμο, e-mail και Αριθμό Απόδειξης), να ανεβάσουν φωτογραφία της απόδειξης
(ευδιάκριτη φωτογραφία με την απόδειξη αγοράς από κατάστημα της Λίντλ Ελλάς & Σια ΟΕ,
στην οποία θα φαίνεται ξεκάθαρα η ημερομηνία αγοράς και το/τα προϊόν/προϊόντα) και να
επιλέξουν την επιλογή «Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού» αφού έχουν
προηγουμένως διαβάσει τους όρους συμμετοχής και τις διατάξεις περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν την διαδικασία θα μπουν σε
κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει ένα (1)
τετραήμερο ταξίδι στα Ιωάννινα για δύο (2) άτομα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν
ακολουθήσει όλους τους όρους του διαγωνισμού, θα κληρωθεί αναπληρωτής με τη
διαδικασία κλήρωσης νικητή που περιγράφεται παρακάτω.

Ο νικητής καθορίζεται μεταξύ όλων των εγκύρως συμμετεχόντων που είχαν δικαίωμα
συμμετοχής στην κλήρωση, στο τέλος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μετά το πέρας των
διαγωνιστικών ημερών. Πολλαπλές συμμετοχές με την καταχώρηση ίδιας απόδειξης
λογίζονται ως μία (1). Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα υποβολής αξίωσης σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η διεκδίκηση του δώρου λόγω μη πλήρους ή/και εσφαλμένης καταχώρησης
εσφαλμένων στοιχείων.
Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του χρονικού ορίου συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μετά
την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, η
οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ανύπαρκτη, ουδέν επάγουσα
αποτέλεσμα.
Δεν έχουν δικαίωμα στον διαγωνισμό οι συνεργάτες, οι πληρεξούσιοι, δικαιοδόχοι,
εντεταλμένοι της εταιρείας Λίντλ Ελλάς & Σια Ο.Ε., εμπλεκόμενες εταιρείες και οι υπάλληλοι
σε αυτές.
Αποκλεισμός ευθύνης
Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που
προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αδυναμία πρόσβασης στο
διακομιστή του ίντερνετ, εκτός κι αν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο για τα οποία
ευθύνεται ο διοργανωτής. Επιπλέον ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τεχνικές
βλάβες, ιδιαίτερα για διακοπές παροχής του δικτύου, ηλεκτρονικές βλάβες ή βλάβες στον
υπολογιστή.
Διαδικασία κλήρωσης νικητή
Ο καθορισμός του νικητή πραγματοποιείται με κλήρωση κεκλεισμένων των θυρών,
παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής. Με τη λήξη της
περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού κληρώνεται μεταξύ των συμμετεχόντων ένας (1)
νικητής, ο οποίος ακολούθησε την ως άνω οριζόμενη διαδικασία σχετικά με την έγκυρη
συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό. Ο νικητής θα ενημερωθεί κατ' ιδίαν και θα έρθει σε
επικοινωνία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Minima Travel, για τις τυπικές διαδικασίες σχετικά
με το δώρο.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή του δώρου δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε
οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Ο νικητής δεν
έχει δικαίωμα υποβολής αξίωσης σε περίπτωση που μετά την αποδοχή του δώρου κωλύεται
ή δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι σύμφωνα και με τους παρόντες όρους. Σε καμία
περίπτωση δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του δώρου με μετρητά ή με άλλα δώρα.
Αποκλείεται η ανταλλαγή του δώρου και η μεταβίβασή του σε τρίτο πρόσωπο. Οι
συμμετέχοντες και ο νικητής του δώρου δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των
σημάτων και λοιπών διακριτικών της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ενημέρωση νικητή
Ο νικητής θα ενημερωθεί από το διοργανωτή με email. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την
ορθότητα των στοιχείων που παραχωρεί ο νικητής. Εάν ο νικητής δεν επικοινωνήσει εντός
τριών (3) ημερολογιακών ημερών ή δεν στείλει εκ νέου τα σωστά στοιχεία (όπως ορίζονται
παραπάνω) τότε απολλύει κάθε αξίωση του για το δώρο, χωρίς να διατηρεί οποιοδήποτε
δικαίωμα του για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση με την ίδια
διαδικασία καθορίζεται ένας αντικαταστάτης του νικητή. Δεν υφίσταται υποχρέωση

αποδοχής του δώρου από μέρους του αντικαταστάτη. Ο νικητής θα αναρτηθεί στα Social
Media
κανάλια
της
εταιρίας
και
στην
ιστοσελίδα
του
διαγωνισμού
(www.diagonismosapotalidl.gr)
Δώρο
Το χρονικό περιθώριο πραγματοποίησης του ταξιδιού είναι για το διάστημα 24/02/2020 –
30/06/2020 (εξαιρούνται οι επίσημες αργίες του συγκεκριμένου διαστήματος: 3ημερο
Καθαράς Δευτέρας 29/03-02/03, Μεγάλη Εβδομάδα 12/04-22/04 και η Πρωτομαγιά). Κατά
τη διάρκεια υλοποίησης του Δώρου ο τυχερός νικητής και ο συνοδός του φέρουν πλήρως και
αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά τους απαλλάσσοντας το Διοργανωτή από
πάσα ευθύνη. Επιπλέον o νικητής θα έρθει σε επικοινωνία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο
Minima Travel, για τον καθορισμό των τυπικών διαδικασιών σχετικά με το δώρο, τόσο για
τον ίδιο όσο και για το άτομο με το οποίο θα συνταξιδέψει. Ο νικητής οφείλει να ενημερώσει
το Minima Travel και να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με το ταξίδι
του εντός τριών (3) μηνών από την στιγμή που θα ενημερωθεί για την νίκη του στον
διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το δώρο.
Το

ταξίδι

στα

Ιωάννινα

περιλαμβάνει:

Για τον νικητή που θα επιλέξει την Αθήνα ως αφετηρία αναχώρησης:
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόρους αεροδρομίων αξίας της ημερομηνίας που
θα γίνει η έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, Μία (1) παραδοτέα αποσκευή έως 23 κιλά
ανά επιβάτη & 1 χειραποσκευή έως 8 κιλά, Τρεις (3) διανυκτερεύσεις με πρωινό σε 4*
κεντρικό ξενοδοχείο, Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο (αφορά τα Ιωάννινα, όχι
όποιες μεταφορές ίσως υπάρχουν εντός Ελλάδος προς το αεροδρόμιο), και
Ιατροφαρμακευτική Ασφάλεια & Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης. Το ταξίδι προς
Ιωάννινα θα γίνει από το αεροδρόμιο Αθήνας.
Για τον νικητή που θα επιλέξει την Θεσσαλονίκη ως αφετηρία αναχώρησης:
Ενοικίαση αυτοκινήτου κατηγορίας 1400 cc Diesel από την εταιρεία Avance, Τρεις (3)
διανυκτερεύσεις με πρωινό σε 4* κεντρικό ξενοδοχείο, και Ιατροφαρμακευτική Ασφάλεια &
Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης. Σε περίπτωση που ο νικητής ή το άτομο που θα
επιλέξει για να συνταξιδέψουν δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης, τότε η μεταφορά από την
Θεσσαλονίκη προς το ξενοδοχείο των Ιωαννίνων και αντίστοιχα η επιστροφή από τα Ιωάννινα
προς την Θεσσαλονίκη, θα γίνει με λεωφορείο (ΚΤΕΛ).
Η διοργάνωση και η εκτέλεση του ταξιδιού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του
συνεργαζόμενου ταξιδιωτικού πρακτορείου. Η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική
ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία, σωματική ή
άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το έπαθλο, την
χρήση αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αποκλεισμός από το διαγωνισμό
Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται
να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τα συγκεκριμένα άτομα από το διαγωνισμό.
Αποκλείονται άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μη αποδεκτά βοηθητικά μέσα (π.χ. εργαλεία

hacker, ιούς, Trojaner κλπ.) ή δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους ίδιους με άλλον τρόπο
παραποίησης. Επίσης όποιος συμμετέχει για λογαριασμό τρίτου (εις γνώση του τρίτου ή όχι)
μπορεί να αποκλειστεί από το διαγωνισμό. Επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω
ενώσεων διαγωνισμών, αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και κυρίως μέσω μίας
επαγγελματικής υπηρεσίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Σε κάθε περίπτωση
αποκλεισμού τα δώρα μπορούν να αφαιρεθούν ή να απαιτηθεί η επιστροφή των δώρων που
έχουν ήδη καταβληθεί ή παραδοθεί ακόμα και μεταγενέστερα.
Πρόωρη λήξη του διαγωνισμού
Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ολοκληρώσει το
διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναφέρει τις
αιτίες. Ο διοργανωτής μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματός του για παράδειγμα
όταν για τεχνικούς λόγους (π.χ. λόγων ιών στο σύστημα υπολογιστών, παρεμβολών ή
σφαλμάτων στο υλισμικό ή/και λογισμικό) ή νομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να
διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού
είναι κάποιος συμμετέχων, ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο
αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.
Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί
και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Lidl Ελλάς προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω
διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω
διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους
όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω
διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη
συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην
επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά:
ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του
υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω
συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και
δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών
προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ.
18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων,
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή
αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lidl.gr. Επιπλέον, τα
υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

Κατάθεση όρων διαγωνισμού
Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι
στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, οδός Ερμού, αριθμός 25, απ’
όπου, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.

Λοιποί κανονισμοί
Επιπλέον ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος, να αλλάξει τους παρόντες όρους
συμμετοχής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδική ειδοποίηση εφόσον αυτό απαιτείται για
νομικούς ή πραγματικούς λόγους.
Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον
Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας,
στην ακόλουθη διεύθυνση: socialmedia@lidl.gr. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που
διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα.
Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής καταστούν ανίσχυρες, δεν
επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος
αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα κανονισμό που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο
σκοπό των όρων που καταργήθηκαν.
Ισχύει το Ελληνικό Δίκαιο.

