ΟΡΟΙ KΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Leonardo DaVinci, 500 Years of Genius –Αθήνα
H εταιρεία με την επωνυμία «LAVRIS PRODUCTION MON. IKE» (εφεξής «Eταιρεία» ή
«Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στην οδό Υψηλάντου 44, στην Αθήνα, διοργανώνει
προωθητικό Διαγωνισμό με τον τίτλο « Leonardo DaVinci, 500 Years of Genius –Αθήνα»
(εφεξής «Διαγωνισμός») με έπαθλο ένα ταξίδι για δύο άτομα στη Ρώμη με δύο
διανυκτερεύσεις. Το έπαθλο περιλαμβάνει δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για δύο
άτομα και δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο. Για την υλοποίηση και δημοσιότητα
του Διαγωνισμού η Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία “ISOBAR I PROSPECT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε” με δ.τ. ISOBAR I PROSPEC
(Χειμάρρας 5, Μαρούσι, 15125 – τηλέφωνο επικοινωνίας 211 107 3500)» (εφεξής
«Συνεργάτης»). Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του Instagram. Σκοπός των παρόντων
αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής
στο Διαγωνισμό, της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του
Διαγωνισμού.
1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και
υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν
διαγωνισμό.
2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από Τρίτη, 8/1/2019, έως και τις 24:00
(ώρα Ελλάδος) της Κυριακής, 17/2/2019, (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι
συμμετοχές που αναρτώνται έως 17/2/2019 στις 21:00 (ώρα Ελλάδος).
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν αποδεχτεί τους
παρόντες όρους. Εξαιρούνται του δικαιώματος συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι
εργαζόμενοι της Εταιρείας, και του Συνεργάτη καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και
οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω και τέλος τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής
ικανότητας (κατά το άρθρο 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (κατά το άρθρο 129ΑΚ).
4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων»)
θα πρέπει:
 Να επισκεφτεί το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι
 Να περιπλανηθεί στους διαδρόμους της έκθεσης Leonardo DaVinci, 500 Years of
Genius και στις μεγαλειώδεις λεπτομέρειες των αριστουργημάτων του DaVinci
 Nα ποζάρει με το πιο αινιγματικό του χαμόγελο σε όποιο σημείο της έκθεσης
επιλέξει και να τραβήξει τη φωτογραφία που τον εκφράζει.
 Να ανεβάσει τη φωτογραφία που έβγαλε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
στο Instagram με hastag # davinciathens μέχρι 17/2/2019 στις 21:00 (ώρα
Ελλάδος).
 Να προσκαλέσει τους φίλους του να κάνουν like στη φωτογραφία του
 Nα κρατήσει το απόκομμα του εισιτηρίου του
Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό και σε
περίπτωση περισσότερων συμμετοχών έγκυρη θεωρείται η πρώτη χρονικά.
5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο
διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν
αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της
πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε
ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, επιτρέπεται
μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και

λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο
Συνεργάτης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων/χρηστών για
τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί ο Διαγωνισμός. Οι Συμμετέχοντες
στο Διαγωνισμό δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή
να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και
αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών,
Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει τη συμμετοχή ανάρτησης προσβλητικού,
ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του
Διαγωνισμού, και την εν λόγω συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κατά την απόλυτη διακριτική
της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση.
6. Η φωτογραφία που έχει τα περισσότερα likes στις 24:00 (ώρα Ελλάδος) της Κυριακής
17/2/2019 κερδίζει. Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα λάβει το εξής δώρο
(εφεξής «Δώρο»): Ένα ταξίδι για δύο άτομα στη Ρώμη με δύο διανυκτερεύσεις. Το έπαθλο
περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα από και προς Αθήνα‐ Ρώμη και
μία διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μπορεί να
ανταλλαχθεί ή να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή. Οι
ακριβείς ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες του ταξιδιού θα συμφωνηθούν με την
Εταιρεία και θα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου καθώς και από
άλλους υφιστάμενους ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (π.χ περίοδοι εορτών, αργίες
κλπ).
7. Η επικοινωνία με τον Νικητή, θα γίνει μέσω μηνύματος στο Instagram εντός μίας
(1) εργάσιμης ημέρας από την ανάδειξη του Νικητή. Κατά την επικοινωνία με τον
Νικητή, ο Νικητής θα ερωτηθεί αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα
παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας
κατά την απόδοση του Δώρου. Αν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 7 ημερών, ή η
επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, το Δώρο
θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω
διαδικασία κ.ο.κ.
8. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε
οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων,
σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο
Διαγωνισμό σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία
με τον Νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους
παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο.
9. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων, κατά
τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας. Η
Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων,
δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή
άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση
των Δώρου για οποιονδήποτε λόγο. Ενδεικτικά η Διοργανώτρια, δεν φέρει ουδεμία
ευθύνη για την τυχόν ματαίωση, καθυστέρηση, αδυναμία πραγματοποίησης του
ταξιδιού για οποιοδήποτε λόγο.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση
του Δώρου, ενώ δεν καλύπτονται επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.
10. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό, με την συμμέτοχή του σε αυτό, παρέχει τη ρητή και
ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στην Διοργανώτρια Εταιρεία για
την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου,
τηλεόρασης, κινηματογράφου, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου

(συμπεριλαμβανόμενων των social media) καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ
μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε
σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος ή/και εκδήλωσης με κάθε πρόσφορο μέσο,
χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια
Εταιρεία έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση
του Διαγωνισμού να προβεί: α) στην προβολή του Διαγωνισμού ή/και των
αποτελεσμάτων του μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω
του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες
ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Διαγωνισμού στο Internet.
11. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: User
name Instagram συμμετεχόντων, όνομα νικητή και συνοδού, καθώς και στοιχεία
επικοινωνίας νικητή. Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του
Διαγωνισμού, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση
του δώρου. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι δυνητικοί ή αναδεδειγμένοι νικητές
συμφωνούν με τη χρήση του ονόματος, της φωτογραφίας ή του αναρτώμενου από
αυτούς υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς για τις ανάγκες του παρόντος
Διαγωνισμού και παρόμοιων ενεργειών χωρίς αποζημίωση. Οι νικητές και οι συνοδοί
απαιτείται να προσκομίσουν έγγραφη δήλωση συναίνεσης για τα ανωτέρω, υπό τους
όρους του νόμου. Επιπλέον, με την εγγραφή στο Διαγωνισμό οι πιθανοί νικητές
συμφωνούν να παραχωρήσουν στην Εταιρεία, και τους δικαιοδόχους της, τους συνεργάτες
και τους εκδοχείς, το δικαίωμα στην εκτύπωση, δημοσίευση, μετάδοση και χρήση,
παγκοσμίως σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό σήμερα ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο
μέλλον, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του παγκοσμίου ιστού. Τα δεδομένα
διατηρούνται για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της λήξης και απόδοσης του Δώρου.
Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το
Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της
διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα
καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα
διαγράφονται. Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε
περίπτωση που η Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς,
θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και
ρητή συγκατάθεσή του. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να
διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Εταιρείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενεργούν
κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό, όπως το Συνεργάτη και το
συνεργαζόμενο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο. 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 την προωθητική ενέργεια.
 Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.
Ανάκλησης της συγκατάθεσης τους Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε
μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Εταιρεία στη διεύθυνση Υψηλάντου 44,
Αθήνα, Τ.Κ 11521, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@lavris.gr 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, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 6475600, email επικοινωνίας:
contact@dpa.gr. Η Διοργανώτρια Εταιρεία 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.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να
το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή
οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας
καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα www.lavris.gr που
θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι
ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο www.lavris.gr. Η Διοργανώτρια
Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για
τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν
διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την
υλοποίηση του Διαγωνισμού.
13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και
εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν
Διαγωνισμό και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική
αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών. Περαιτέρω, η
Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη
προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.
14. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους
διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά
από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.

