Όροι συμμετοχής για το διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια
“Who’s the Bosch”
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ROBERT

BOSCH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» [ΑΦΜ: 094320787, ΦΑΕ:
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΧΕΙΑΣ 37, 19400 ΚΟΡΩΠΙ, 2105701207- στο εξής ο «Διοργανωτής»], όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει
ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) προωθητική ενέργεια με την «Who’s the Bosch Campaign»
[στο εξής ο «Διαγωνισμός»], που
θα διεξαχθεί
και φιλοξενηθεί στο διαδικτυακό τόπο
www.whosthebosch.gr [στο εξής «Σελίδα του Διοργανωτή»].
Κατωτέρω καταγράφονται οι όροι που διέπουν τον διαγωνισμό και τη συμμετοχή σας σε αυτόν.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους από την αρχή μέχρι το τέλος, αφού η συμμετοχή στον
διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων δίχως να απαιτείται άλλη
σχετική δήλωσή σας.

ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

1.

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:
(α) είναι φυσικά πρόσωπα,
(β) έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους,
(γ) είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας
(δ) έχουν εκτελέσει με επιτυχία την απαιτούμενη ενέργεια που περιγράφεται στην παράγραφο 3
του παρόντος.
Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Διοργανωτή ή σε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση,
(β) είναι συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού, οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α), ή έχουν συνάψει ενεργό
σύμφωνο συμβίωσης μαζί τους
(γ) στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.

Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα εκκινήσει την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 [στο εξής «Έναρξη
Διαγωνισμού»]. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό επιτρέπεται από αυτήν την ημέρα και μέχρι την Κυριακή
15 Δεκεμβρίου 2019, οπότε και λήγει ο Διαγωνισμός [στο εξής «Λήξη Διαγωνισμού»]. Μετά τη Λήξη του
Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα /
πραγματοποιθείσα.

Η κλήρωση για την απονομή των δώρων [στο εξής η «Κλήρωση» - βλ. κατωτέρω] θα διεξαχθεί την
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα αποφασίσει ο Διοργανωτής
κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με τον όρο 9 του παρόντος. Η ανάδειξη του νικητή
θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία του Διοργανωτή στο Κορωπί.

3.

Τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό

Ο χρήστης του Διαδικτύου που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό θα πρέπει:
α. να μπει στη Σελίδα του Διοργανωτή www.whosthebosch.gr
β. να συμπληρώσει το quiz του Διαγωνισμού (4 ερωτήσεις) μέχρι το τέλος, όπου ο συμμετέχων
βλέπει το μήνυμα «Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το quiz, οι απαντήσεις σας έχουν
καταγραφεί επιτυχώς και έχετε αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση μας.»
γ. να συμπληρώσουν σωστά τα πεδία της φόρμας εγγραφής, υποβάλλοντας τα ακόλουθα
προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα ανωτέρω
προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με βάση την ρητή συγκατάθεση σας κατ’ άρθρο 6
παρ.1 α’ του Κανονισμού 679/2016 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όπως
αυτή χορηγείται μέσω της φόρμας εγγραφής.

4.

Βραβείο

Τo ακόλουθo βραβείο θα απονεμηθεί σε έναν τυχαία επιλεγμένο νικητή κατόπιν κλήρωσης:
1
τεμάχιο
έξυπνος
θερμοστάτης
Easy
Control
CT
200
Ο νικητής θα επιλεγεί τυχαία από μια ομάδα συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την
απαιτούμενη ενέργεια που περιγράφεται στην παράγραφο 3 εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά το
πέρας της Περιόδου Προώθησης. Ταυτόχρονα με την επιλογή του κύριου νικητή θα επιλεγούν δύο (2)
επιλαχόντες που μπορούν να λάβουν το βραβείο σε περίπτωση που ο κύριος νικητής δεν ολοκληρώσει τη
δράση που περιγράφεται στην παράγραφο 7.
Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών αποκτήσει δικαίωμα βραβείου, θα κηρυχθεί " νικητής", με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση ο
δεύτερος νικητής θα οριστεί ως επιλαχών και ούτω καθεξής.

5.

Αποκλεισμός από το διαγωνισμό

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει/ακυρώσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό
οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι δεν πληροί τις
προϋποθέσεις συμμετοχής (Όρος 1) ή ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού του (Όρος 2), καθώς και σε κάθε
άλλη περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης από μέρους του οποιουδήποτε των παρόντων όρων ή σε
περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης δραστηριότητας από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με την πρόσβαση και
χρήση του Διαδικτύου, της Σελίδας του Διοργανωτή και/ή της Εφαρμογής ή διαπίστωσης οποιασδήποτε
άλλης πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του Διοργανωτή ή παραβιάζει το νόμο. Στην περίπτωση αυτή ο

Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου
προσώπου, να αξιώσει και την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που θα έχει ήδη καρπωθεί αυτός
εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους
πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη
ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

6.

Περιορισμοί

Κάθε φυσικό πρόσωπο-χρήστης έχει δικαίωμα μίας μόνον συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο κάθε χρήστης
μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση και να κερδίσει μία μόνο φορά. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες
έγκυρες συμμετοχές ή περισσότερες συμμετοχές του ίδιου φυσικού προσώπου – χρήστη θα αποκλείονται
όλες από τον Διαγωνισμό, εκτός εάν πρόκειται για καλόπιστη εκ παραδρομής υποβολή δεύτερης
συμμετοχής οπότε και θα θεωρείται έγκυρη μόνο η πρώτη κατά χρονική σειρά υποβληθείσα συμμετοχή.

7.

Ενημέρωση νικητών

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα αποσταλεί στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή για το quiz, εντός 3 εργάσιμων
ημερών μετά τη λήξη της Περιόδου Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Στην ενημερωτική επιστολή, ο
Διοργανωτής μπορεί να ζητήσει από τον νικητή να παράσχει επιπλέον προσωπικά δεδομένα για την
παράδοση του βραβείου και ειδικότερα την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την
φωτογραφία ταυτότητας του νικητή για την ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση της ηλικίας του.
Οι νικητές υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους για το βραβείο απαντώντας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρχική ειδοποίηση του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση
αυτή δεν παραληφθεί από τον Διοργανωτή εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της ενημερωτικής
επιστολής, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δικαίωμα του βραβείου και να απονείμει
το βραβείο στον επιλαχόντα .

8.

Προστασία προσωπικών δεδομένων διαγωνιζομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους Διαγωνιζόμενους κατά
την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό ή στο πλαίσιο παράδοσης του βραβείου στον νικητή κατά
τις παραγράφους 3 και 7 του παρόντος ορίζεται ο Διοργανωτής. Έχουμε επιλέξει τους παρόχους υπηρεσιών
με τους οποίους συνεργαζόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή και τους εποπτεύουμε σε τακτά χρονικά
διαστήματα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη δέουσα
προσοχή και μεριμνούν για την ασφαλή αποθήκευση τους. Υποχρεώνουμε όλους τους παρόχους
υπηρεσιών να τηρούν εχεμύθεια και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ως
πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να οριστούν και άλλες εταιρείες του Ομίλου Βosch. Ο Διοργανωτής δεν φέρει
καμία ευθύνη ως προς την παροχή εσφαλμένων στοιχείων από τους Διαγωνιζόμενους.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση
των Διαγωνιζομένων για την πορεία και τα αποτελέσματα αυτού. Ο Διαγωνιζόμενος που δεν επιθυμεί την
επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του μπορεί να ανακαλέσει εγγράφως την συναίνεσή του ανά πάσα
στιγμή αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση,: Robert Bosch Α.Ε., 19400 Κορωπί,
Ερχείας 37 ή μέσω e-mail info@bosch-climate.gr. Ο Διοργανωτής θα συμμορφωθεί στην σχετική δήλωση

του Διαγωνιζομένου το συντομότερο δυνατό, και ειδικότερα εντός 30 ημερών από την παραλαβή της. Οι
Διαγωνιζόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την παραπάνω ταχυδρομική ή ηλεκτρονική
διεύθυνση για να ζητήσουν τη διόρθωση των στοιχείων τους (κατ΄ άρθρο 16 του Κανονισμού 679/2016)
και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους (κατ’ άρθρο 15 του
Κανονισμού) από τον Διοργανωτή στους ίδιους. Η επεξεργασία των δεδομένων των Διαγωνιζομένων θα
διαρκέσει μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού και την παράδοση του βραβείου όσον αφορά στον νικητή ή την
ανάκληση της συγκατάθεσής τους.
Η παροχή των στοιχείων είναι προαιρετική, ωστόσο, οι Διαγωνιζόμενοι θα αποκλειστούν από το
Διαγωνισμό σε περίπτωση που δεν παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια του
Διαγωνισμού ή ζητήσουν τη διαγραφή τους, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 3 και 7 των παρόντων
Όρων Συμμετοχής Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής Robert Bosch Α.Ε. δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά
στοιχεία των Διαγωνιζόμενων σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή τους.

9.
Τροποποίηση παρόντων όρων – Ανάκληση –Ματαίωση – Διακοπή
διαγωνισμού
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει - ακυρώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει το
Χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, να διακόψει πρόωρα αυτόν, να συντμήσει ή να παρατείνει τη διάρκεια
του Διαγωνισμού, να μεταθέσει χρονικά την Έναρξη του Διαγωνισμού και/ή τη Λήξη του Διαγωνισμού ή
τη Διεξαγωγή της Κλήρωσης και την ενημέρωση του Νικητή/Επιλαχόντα, να τροποποιήσει τους παρόντες
Όρους (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των Δώρων και του αριθμού των Νικητών ή /και των
Επιλαχόντων), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού. Ως ημερομηνία ισχύος της
ανάκλησης/τροποποίησης αυτής λογίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στη Σελίδα του
Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές
μέσω της Σελίδας του Διοργανωτή. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διοργανωτής ουδεμία
ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ανάκλησης,
ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν
αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν
την πραγματοποίηση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η εξακολούθηση της
χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του
συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων .

10.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς,
αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει
περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά
την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την
εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

11.

Λοιποί Όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους
τεχνικά μέσα, για την οποία και φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη.

Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρουν και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει σχετικά με την εξασφάλιση
και/ή την υποβοήθηση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο ή σχετικά με την παροχή
διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή
οριστικώς αδύνατη η πρόσβαση στη Σελίδα του Διοργανωτή. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν εγγυάται ότι
η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση
των επισκεπτών, 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. Ο κάθε
ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την 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, ο Διοργανωτής δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε 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 του Διαγωνισμού.
Οι νικητές συμφωνούν να συμμετάσχουν σε δημοσιοποίηση χωρίς κόστος για τον Διοργανωτή,
συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισής τους στη σελίδα του Facebook του Διοργανωτή.
Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της ακεραιότητας της προωθητικής ενέργειας μέσω ηλεκτρονικών
υπολογιστών, αυτοματοποιημένων διαδικασιών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οποιωνδήποτε άλλων
μεθόδων θα οδηγήσει σε αποκλεισμό.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει τα προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντος πριν
παραχωρήσει οποιαδήποτε βραβεία, μεταξύ άλλων, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ηλικία.
Για λόγους που ανάγονται εκτός της σφαίρας ελέγχου και επιρροής του Διοργανωτή, ο ιστότοπος ενδέχεται
να μην είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή, οπότε ο Διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή
πρόσβαση στον ιστότοπο. Η εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δυσκολίες κατά την είσοδο,
διεκδίκηση ή τυχόν καθυστερήσεις ή αλλοιώσεις εγγραφών / αξιώσεων. Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει καμία
ευθύνη για τυχόν απώλεια που προκαλείται από ένα τέτοιο συμβάν.

