
 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«Διαγωνισμός εγκαινίων Bazaar Κρήτης 24/10-9/11» 

 
Η εταιρεία μας με την επωνυμία «BAZAAR A.E.»,  εδρεύουσα στον Δήμο Μοσχάτου Αττικής 
επί της οδού Πειραιώς αρ. 08 (εφ' εξής «Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με την 
ονομασία «Διαγωνισμός εγκαινίων Bazaar Κρήτης 24/10-9/11» (εφεξής ο  «Διαγωνισμός»), 
διάρκειας από 24/10/2019 έως και 9/11/2019 , ο οποίος θα διενεργηθεί στα πλαίσια 
εγκαινίασης των ανακαινισμένων καταστημάτων μας στην Κρήτη, για τους Πελάτες/Μέλη 
μας, με βάση τους κάτωθι όρους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια και 
σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Τα καταστήματα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
είναι τα παρακάτω: 
 

 Στερογιάννη & ΕΟΚ: ΕΟΚ (Μίνωος) και Παλαιοκάπα 

 Ηράκλειο : Α. Παπανδρέου 51Α 

 Kοκκίνη Χάνι: 12ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου 

 Θέρισσος : Γ. Γεωργιάδη 56 & Νικολαΐδη 2 
 
Τρόπος συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που 
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Όσοι 
καταναλωτές επισκεφθούν κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού οποιοδήποτε από τα ως άνω 
καταστήματα στην Κρήτη, πραγματοποιώντας αγορές προϊόντων άνω των 30€, θα έχουν την 
ευκαιρία να λάβουν μέρος σε αυτόν διεκδικώντας ένα από τα δώρα της κλήρωσης, όπως 
αυτά περιγράφονται κατωτέρω. Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι καταναλωτές 
θα κληθούν να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο 
επικοινωνίας) ένα ειδικό κουπόνι (απόκομμα φορολογικής απόδειξης), το οποίο εκδίδεται 
κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής τους. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα 
πολλαπλών συμμετοχών προβαίνοντας σε περισσότερες από μία συναλλαγές με τα 
παραπάνω καταστήματα της Εταιρείας. 
 
1. Δώρα Διαγωνισμού. Κατόπιν της κλήρωσης που θα διεξαχθεί με το πέρας του 
Διαγωνισμού, θα αναδειχθούν δύο (2)  τυχεροί νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία 
τηλεόραση Philips 48 ιντσών. Τα δώρα καθορίζονται από την διοργανώτρια Εταιρεία και 
αποκλείεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση τους, πώληση, δωρεάν 
διάθεση, αντικατάστασή τους με άλλο δώρο ή εξαργύρωση. 

2. Ανάδειξη  Νικητών.  Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα 
γραφεία της Bazaar Α.Ε. στο ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ΟΔΟΣ Α - Οικοδ. Τετρ. 18, στις 13/11/2019. Εάν 
για οποιονδήποτε 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. 

3. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή των δώρων. Κατόπιν διεξαγωγής της κλήρωσης, η 
Εταιρεία θα προβεί σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές του διαγωνισμού, 
χρησιμοποιώντας τον αριθμό που οι ίδιοι έχουν δηλώσει κατά την συμπλήρωση των 
στοιχείων τους στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής στην κλήρωση, προκειμένου να τους 
ενημερώσει για την διαδικασία παραλαβής των δώρων τους.  

https://www.bazaar-online.gr/


 
 
Τα αποτελέσματα με τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.bazaar-
online.gr, καθώς επίσης και σε αφίσα που θα τοποθετηθεί στον χώρο των τεσσάρων 
συμμετεχόντων  στον Διαγωνισμό καταστημάτων της Εταιρείας. Τα ονόματα θα παραμείνουν 
αναρτημένα έως και τριάντα (30) ημέρες μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης για λόγους 
διαφάνειας των αποτελεσμάτων. 

Για την παραλαβή του δώρου από τους νικητές είναι απαραίτητη η προσκόμιση δημοσίου 
εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους καθώς και ενδεχομένως η υπογραφή 
σχετικού εντύπου αποδοχής του δώρου του διαγωνισμού. 

4. Ευθύνη Εταιρείας. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 
συγκέντρωση των συμμετοχών, την διενέργεια της κλήρωσης, την ενημέρωση των νικητών 
και την διάθεση των δώρων. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, την ειδοποίηση των 
νικητών και την παράδοση των δώρων, η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη 
για την ποιότητα και τις αναγραφόμενες ιδιότητες των δώρων, τυχόν ελαττώματα αυτών ή 
του διαγωνισμού, τυχόν βλάβη-ζημία για οποιονδήποτε λόγο από το δώρο και την χρήση 
αυτού, καθώς και για κάθε πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις 
σχετιζόμενες με το δώρο εταιρείες. 

5. Προσωπικά Δεδομένα.  Τα μόνα δεδομένα που συγκεντρώνονται από την Εταιρεία για τις 
ανάγκες του διαγωνισμού είναι το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός τηλεφώνου των 
συμμετεχόντων, τα οποία οι ίδιοι γνωστοποιούν συμπληρώνοντας το ειδικό κουπόνι 
συμμετοχής στην κλήρωση που εκδίδεται κατά την ολοκλήρωση της εκάστοτε συναλλαγής 
για αγορές προϊόντων άνω των τριάντα (30) €. Κατόπιν διεξαγωγής της κλήρωσης και 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, οι νικητές ενδέχεται να κληθούν να υπογράψουν σχετική 
υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του δώρου του διαγωνισμού, στην οποία θα 
γνωστοποιούν παράλληλα στην Εταιρεία τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους 
(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κλπ) και θα την ενημερώνουν εάν συναινούν 
ή όχι στην επεξεργασία των δεδομένων τους για όσους σκοπούς αναφέρονται 
αναλυτικότερα στο εν λόγω έντυπο. 
 
Τα εν λόγω δεδομένα τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, σύμφωνα με 
τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς διεξαγωγής της 
ενέργειας, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και δημοσιοποίησης του διαγωνισμού, 
παράδοσης των δώρων στους νικητές, για σκοπούς ικανοποίησης τυχόν εννόμων 
συμφερόντων της Εταιρείας και εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων αυτής (π.χ. 
φορολογικών) βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, 
περιλαμβανομένων των ονομάτων των νικητών, 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. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό 
διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση αυτού να περιληφθεί το όνομά του 
σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, νομιμοποιεί την Εταιρεία να αρνηθεί την χορήγηση του 
σχετικού δώρου. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται από την Εταιρεία αποκλειστικά 
για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου 
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προσώπου ενεργούντος εξ’ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της και μόνο στο 
μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των 
εν λόγω σκοπών, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του GDPR. 

Η Εταιρεία ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους ότι δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα προσωπικά 
τους δεδομένα 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. 
 
Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει στην Εταιρεία αληθείς, ακριβείς, 
επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του, έχοντας λάβει πρωτίστως υπόψη  του  
 
τους παρόντες όρους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν. 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 της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. 

Δύναστε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 
2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), 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, την οποία θα βρείτε διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα  www.bazaar-online.gr  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 του.  

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 (complaints@dpa.gr). 
 
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. 
 
6. Τροποποίηση Όρων. 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, 
οπότε και δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων. 
 
7. 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 . Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει 
με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων. 
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Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα διαγωνισμό 
ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 
 
Η παρούσα ενημέρωση θα βρίσκεται αναρτημένη καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού 
στην ιστοσελίδα www.bazaar-online.gr. 
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