
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ FACEBOOK «BARILLA» 

 

 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BAZAAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» και το διακριτικό τίτλο «BAZAAR», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127843001000 και Α.Φ.Μ. 
094384144, εδρεύουσα στον Δήμο Μοσχάτου Αττικής, επί της οδού Πειραιώς αρ. 08 
(καλουμένη εφεξής η «εταιρεία» ή «BAZAAR») σε συνεργασία με την «BARILLA HELLAS AE» 
διοργανώνει ηλεκτρονικά διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») διάρκειας από 16/06/2022 
και ώρα 10.00 έως και 29/06/2022 και ώρα 23.59, ο οποίος θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική 
σελίδα https://www.facebook.com/BazaarSuperMarkets/   της εταιρείας (εφεξής 
«ιστότοπος») και   με βάση τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σύμφωνα πάντα με 
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679. 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο 
που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει 
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ρητά εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας και της 
«BARILLA HELLAS ΑΕ». 
 

2. Τρόπος συμμετοχής. Για την συμμετοχή  στον Διαγωνισμό απαιτείται οι χρήστες να 
επισκεφτούν τον ιστότοπο της εταιρείας και την ανάρτηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού  
και να κάνουν σχόλιο στην παρακάτω δημοσίευση:  

   «Με ποια συνταγή  με ζυμαρικά BARILLA θα δείξεις την αγάπη σου στα αγαπημένα σου   
πρόσωπα;» 
 
Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές θέλουν, ωστόσο για την κλήρωση κάθε 
χρήστης θα έχει το δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων 
συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω 
διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η εταιρεία, ή τυχόν τρίτοι κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη 
λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. 
Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των 
ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει, κατά την 
απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής 
επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. 
 
 

3. Ανάδειξη Νικητών. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) της 
εταιρείας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό. 
Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί 
στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Πειραιώς αρ. 8, την 
Παρασκευή  1 Ιουλίου 2022 και ώρα 17.00 μ.μ., παρουσία Νομικού Συμβούλου και 
εκπροσώπων της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ, με την χρήση του προγράμματος 
https://www.random.org/. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει δέκα (10) 
νικητές και τρεις (3) αναπληρωματικούς. Η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων 
αποτελεί αυτοματοποιημένη διαδικασία, χωρίς καμία μεσολάβηση, επέμβαση ή παρέμβαση 
ανθρώπινου παράγοντα στην παραγωγή των αποτελεσμάτων. Πληροφορίες για την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του 
random.org  στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.random.org/faq/#S. Εάν για 
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οιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή 
κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να προβεί 
σε τροποποίηση της ημέρας, της ώρας ή του τόπου με προηγούμενη προ 24 ωρών 
ανακοίνωσή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.bazaar-online.gr και στον 
διαδικτυακό ιστότοπό της.  

 
Η  Εταιρεία θα προβεί σε ανακοίνωση των νικητών και των αναπληρωματικών στον ιστότοπο 
της εταιρείας εντός τριών εργασίμων ημερών  από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. 
Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν αναρτημένα έως και τριάντα (30) μέρες μετά την 
διεξαγωγή της κλήρωσης για λόγους διαφάνειας των αποτελεσμάτων. 
 

4. Δώρα Διαγωνισμού. Κατόπιν της κλήρωσης που θα διεξαχθεί με το πέρας του Διαγωνισμού, 
δέκα (10) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από ένα δωροπακέτο με  προϊόντα «BARILLA». Τα 
δώρα του Διαγωνισμού διατίθενται από την «BARILLA» προς την εταιρεία, προκειμένου η 
τελευταία να τα παραδώσει στους νικητές, κατόπιν διεξαγωγής της κλήρωσης και 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα και 
αποκλείεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση τους, πώληση, δωρεάν 
διάθεση, αντικατάστασή τους με άλλο δώρο ή ανταλλαγή τους με χρήματα.  

5. Παραλαβή των δώρων. Οι τυχεροί νικητές θα ειδοποιηθούν, για τη διαδικασία παραλαβής 
των δώρων μέσω προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό Facebook, με τον οποίο έχουν 
σχολιάσει στη δημοσίευση κατά τη συμμετοχή τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή 
η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την ανάδειξή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του 
επί των σχετικών δώρων και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός, ο 
οποίος αντίστοιχα θα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο πέντε (5) εργασίμων ημερών για την 
αποδοχή των δώρων, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του. Σε περίπτωση μη 
εύρεσης νικητή η εταιρεία δύναται να διαθέσει τα δώρα κατά την απόλυτη κρίση της. Η 
εταιρεία μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης 
των δώρων να αποκλείσει τον συμμετέχοντα/ νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί δυνάμει του όρου 2 του παρόντος.  

Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο από ένα κατάστημα της εταιρείας της επιλογής τους, 
που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία για την αποδοχή του δώρου.  Επιπλέον, θα κληθούν 
να υπογράψουν και να συμπληρώσουν με τα πλέον απαραίτητα στοιχεία τους 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ) ειδικό έντυπο παραλαβής του δώρου του 
Διαγωνισμού, καθώς και έντυπο ενημέρωσης και δήλωσης συναίνεσης για την επεξεργασία 
των προσωπικών τους δεδομένων. Ενδέχεται δε, να ζητηθεί από τους νικητές η επίδειξη 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σχετικού δημοσίου εγγράφου προς εξακρίβωση 
των στοιχείων τους. 

6. Ευθύνη Εταιρείας. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 
συγκέντρωση των συμμετοχών, την διενέργεια των κληρώσεων, την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων και την διάθεση των δώρων. Η εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση 
που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο 
σύστημα του ιστότοπου. Με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση των 
δώρων στους νικητές, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή 
καταστροφής του δώρου, για οποιαδήποτε αιτία, κατόπιν παραλαβής αυτού από τους 
νικητές. 

7. Προσωπικά  Δεδομένα.  Καθ’ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού μέχρι και την ημέρα 

διεξαγωγής της κλήρωσης, η «BAZAAR» δεν θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών 
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δεδομένων των καταναλωτών, καθώς τα μοναδικά στοιχεία που συλλέγονται από αυτήν 

είναι το όνομα χρήστη της πλατφόρμας Facebook που θα σχολιάσει στην δημοσίευση, ως 

άνω περιγράφεται. Τα εν λόγω στοιχεία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υποστήριξη 

και την εκτέλεση του παρόντος Διαγωνισμού και χρησιμοποιούνται από την «BAZAAR»  

αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό. 

Τα ως άνω δεδομένα τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, σύμφωνα 

πάντοτε με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), για τους σκοπούς υλοποίησης του 

Διαγωνισμού, ικανοποίησης τυχόν εννόμων συμφερόντων της και εκπλήρωσης νομικών της 

υποχρεώσεων βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και για σκοπούς 

προωθητικών ενεργειών, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει 

προηγουμένως συναινέσει ρητώς προς τούτο.  

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών τηρούνται από την Εταιρεία αποκλειστικά για τους ως 

άνω σκοπούς επεξεργασίας, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου 

ενεργούντος εξ’ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της , στο μέτρο και για το χρονικό 

διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών, σύμφωνα 

πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και 

αμέσως μετά καταστρέφονται. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πέραν 

των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, οι οποίοι ενδέχεται 

να παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και 

την παράδοση των δώρων σε αυτούς. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, 

σε οποιοδήποτε έντυπο ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και να προβεί σε 

διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του 

δώρου, χωρίς οι ίδιοι να δικαιούνται την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.  

 
Δύναστε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 

2016/679, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, 

διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. 

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με γραπτό αίτημα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

privacy@bazaar-sm.gr ή μέσω Fax στο 210-4810332 ή  συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική 

φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα http://www.bazaarcc.gr/content/8/epikoinonia. Εφόσον 

ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την 

ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη αυτού, αφού σας 

ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την 

ικανοποίησή αυτού.  

 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πληροφορηθείτε για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με 
την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία και βρίσκεται αναρτημένη, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στο site www.bazaar-online.gr. 
 
Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα για την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο 
πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (contact@dpa.gr). 
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8. Τροποποίηση Όρων -Ματαίωση Διαγωνισμού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να 

τροποποιεί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να ανακαλεί, να  παρατείνει ή να 

μειώνει τη διάρκεια αυτού, καθώς και να τον ματαιώνει, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης 

στην ιστοσελίδα www.bazaar-online.gr και στον διαδικτυακό ιστότοπό της,  οπότε και δεν 

θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων. 

9. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

ανωτέρω όρων, καθώς και της γνωστοποίησης για τα προσωπικά δεδομένα, παραιτουμένου 

του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς 

τροποποιημένων όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης εξ’ 

αυτής της αιτίας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, το κοινό μπορεί να καλέσει στην 

γραμμή  εξυπηρέτησης  210 4827501  ή να αποστείλει  σχετικό  ερώτημα στην  ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@bazaar-sm.gr . Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται σε ένα 

δημόσιο χώρο στον οποίο ισχύουν οι κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου αυτού 

καθώς και οι όροι της σελίδας της εταιρείας στο χώρο αυτό. Η εταιρεία δεν φέρει καμία 

ευθύνη σε περίπτωση διαρροής δεδομένων λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας 

από τους διαχειριστές του δημόσιου χώρου. 

10. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, 

δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω 

όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση 

να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

11. Κάθε νικητής του Διαγωνισμού εγγυάται ότι θα παρέχει στην Εταιρεία αληθείς, ακριβείς, 

επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του, έχοντας λάβει πρωτίστως υπόψη τους 

όρους του παρόντος. Εάν ο νικητής χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, 

ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση πραγματικότητας καθίσταται ο 

ίδιος. 

12. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό 
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

13. Η παρούσα ενημέρωση θα βρίσκεται αναρτημένη καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού 
στην ιστοσελίδα www.bazaar-online.gr και στον  διαδικτυακό ιστότοπο αυτής. 
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