Διαγωνισμός με τον τίτλο
«ΒΙΟΤΕΝ #DETOX AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ»
και Όροι Συμμετοχής
1] Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Αμαρουσίου
Χαλανδρίου αρ. 26), νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 094017922 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
κατωτέρω «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία», προκηρύσσει

και

διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «ΒΙΟΤΕΝ #DETOX AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ»
στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.
2] Στο διαγωνισμό «ΒΙΟΤΕΝ #DETOX AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ» μπορούν να πάρουν
μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» και της
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι τον
δεύτερο β’ βαθμό.
3] Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 20η Μαρτίου 2019 έως και την 3η Απριλίου 2019
σε όλα τα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό
πρέπει να μπουν στη διεύθυνση http://www.promo-detox.gr και να συμπληρώσουν τα αληθή
ατομικά τους στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) και να μπουν
στην κλήρωση όπως εξειδικεύεται πιο κάτω στην παρ. 5. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα
πολλαπλών συμμετοχών μπορεί όμως να κερδίσει μόνο μία φορά. Η αγορά προϊόντος δεν
είναι υποχρεωτική.
4] Θα αναδειχτούν συνολικά τριάντα τρεις (33) νικητές και δέκα (10) αναπληρωματικοί μέσω
ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της SOCIALAB – συνεργάτη
της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ – την 4η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.
5] Τα δώρα που θα διεκδικήσουν οι συμμετέχοντες στην κλήρωση είναι τρία ρολόγια wellbeing SAMSUNG και 30 δωροπακέτα με προϊόντα BIOTEN DETOX, το καθένα από τα οποία
θα περιλαμβάνει 1 κρέμα ημέρας, 1 κρέμα νύχτας, 1 τζελ καθαρισμού, ένα νερό καθαρισμού
και μια μάσκα προσώπου.
6] Οι 33 νικητές που θα κερδίσουν από ένα δώρο θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς εντός 10
εργάσιμων ημερών από εκπρόσωπο της εταιρείας SOCIALAB, μετά την κλήρωση που θα
διεξαχθεί από την ίδια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής,
στο site http://www.promo-detox.gr και θα τους δοθούν λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το

δώρο. Μετά το πέρας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς οι αναπληρωματικοί. Τα ονόματα των νικητών θα
αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο http://www.promo-detox.gr.
Η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία δεν ευρεθεί
νικητής στα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία δεν
έχουν δηλωθεί ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα και ως εκ τούτου δεν ευρεθεί
ο νικητής. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε
μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί. Το δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Η
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση
της την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το δώρο τους. Ενδεικτικώς
αναφέρεται ότι η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια,
που να αποδεικνύει την ταυτότητα του παραλαμβάνοντος προσώπου.
7] Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει
τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα
προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας χωρίς
περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό
συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη
συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.
8] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα
σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.
9] Η Διοργανώτρια Εταιρεία ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά
λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δε φέρει καμία ευθύνη όταν,
για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή
απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημυρών ή άλλων φυσικών
καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την Παρούσα Προκήρυξη
Διαγωνισμού και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δε φέρει 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 αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή
έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. H ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις που μπορεί να εγερθούν σε σχέση με τους όρους
του παρόντος διαγωνισμού.

10] Η Διοργανώτρια Εταιρεία ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει
συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να
ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε
ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την
Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές
το βάρος της απόδειξης), τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το
διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ανακηρύξει τους
τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη
συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους,
τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και
για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων
της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης εντός του ανωτέρω ορισθέντος χρονικού διαστήματος
συμμετοχής. Ο συμμετέχων υποχρεούται να συμμετάσχει με τα προσωπικά αληθή του
στοιχεία, άλλως η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του.
11] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και
την συνακόλουθη αποδοχή των όρων του τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην
Διοργανώτρια Εταιρεία, για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω
ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET,
άνευ αποζημίωσής των. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό
με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συμμετοχή
καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση χωρίς ο
συμμετέχων να δικαιούται την όποια αμοιβή ή αποζημίωση προς τούτο. Σε περίπτωση κατά
την οποία ο νικητής αρνηθεί την προβολή του στον διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του.
Επίσης οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στην
Διοργανώτρια Εταιρεία για την τήρηση των στοιχείων τους σε αρχείο προσωπικών
δεδομένων προκειμένου να ενημερώνονται από την εταιρεία για προϊόντα, υπηρεσίες κ.ο.κ.
και δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του δικαιώματός τους πρόσβασης και αντιρρήσεως. Σε
περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τηρηθούν τα στοιχεία τους σε
αρχείο προσωπικών δεδομένων και να ενημερώνονται στο μέλλον για νέα προϊόντα,
υπηρεσίες και προσφορές τις διοργανώτριας, θα πρέπει είτε να το δηλώσουν στο ειδικό
τετράγωνο στη Φόρμα Συμμετοχής, στο http://www.promo-detox.gr, είτε να επικοινωνήσουν
με τη διοργανώτρια στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην παράγραφο 13 και να ζητήσει την
διαγραφή τους.

12] Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία και
απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από
τα Δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και
συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
13] Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους παρόντες αναλυτικούς όρους, οι οποίοι βρίσκονται και
αναρτημένοι στο http://www.promo-detox.gr. Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται να ζητούν
διευκρινήσεις από τη ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ στα τηλέφωνα 210-6173680 και 210-6173656
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
14] Προστασία προσωπικών δεδομένων: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΑΒΕΕ., στο βαθμό που προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω δηλωθέντων προσωπικών
δεδομένων των Συμμετεχόντων, θα τηρήσει τα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση
δεδομένων, για δύο χρόνια μετά τη λήξη του διαγωνισμού, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη
διαχείριση της κλήρωσης και για τους σκοπούς ανάδειξης των νικητών και αποστολής σε
αυτούς των Δώρων. Tα δεδομένα αυτά, θα διατηρηθούν στη βάση για 2 χρόνια μετά τη λήξη
του διαγωνισμού. Μετά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα αυτά θα
διαγραφούν.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού
είναι το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου του Συμμετέχοντα,
τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του
Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στην σε συνεργάτες των Διοργανωτών
που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω
σκοπό.
Ειδικά για τους Νικητές, η ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ. θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα
προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο και αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου του
Νικητή, καθώς και ταχυδρομική του διεύθυνση. Εφόσον απαιτηθεί για την αξιοποίηση του
Δώρου, η ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δύναται να ανακοινώσει τα ονόματα αυτών σε τρίτες
συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την
επεξεργασία. Οι Νικητές ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στη
χρησιμοποίηση εκ μέρους των Διοργανωτών ή/και της Διαφημιστικής τους των προσωπικών
τους δεδομένων που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, καθώς και κατά
την αξιοποίηση του Δώρου, με σκοπό να κοινοποιηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού. Εφόσον απαιτηθεί, οι Νικητές θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω. Μετά την παράδοση
του δώρου και την χρησιμοποίηση κατά τα ανωτέρω, η ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα διαγράψει
τα προσωπικά δεδομένα και των Νικητών από το αρχείο της.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων στον παρόντα Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων http://biotencosmetics.com/el/privacy-policy/ για λογαριασμό της
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ.
Οι Συμμετέχοντες ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να
χρησιμοποιήσει η ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ή και τυχόν τρίτο πρόσωπο (πάντοτε υπό την
επίβλεψη και τις οδηγίες της ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ) τα ως άνω προσωπικά τους δεδομένα
στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού.
Η διοργανώτρια ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δηλώνει ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που
συλλέγουν είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους
σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, έχουν δε συλλεχθεί
κατόπιν χορήγησης της απαιτούμενης συγκατάθεσης των υποκειμένων στα οποία αυτά
αφορούν και πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα
τηρουμένων των εγγυήσεων της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Socialab ως διαχειρίστρια τoυ Microsite του
διαγωνισμού δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την συμμόρφωση
προς την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον νόμο και ιδίως το
δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντιρρήσεως της εν λόγω
επεξεργασίας. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα
σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να
αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα
προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να προβάλει
οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους
λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να
επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές αποστέλλοντας μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση dpo@sarantisgroup.com.

