
ΟΡΟΙ  ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Πξνσζεηηθή ελέξγεηα – H Braun γηνξηάδεη 100 Χξόληα Good Design θαη ζαο ραξίδεη ηηο πιύζεηο ελόο 

ρξόλνπ 

Αθνξά: Σπζηήκαηα Σηδεξψκαηνο Braun 

Η Αλψλπκε Εηαηξεία κε ηελ επσλπκία De΄Longhi Κenwννd, Εκπνξία Ηιεθηξηθψλ Εηδψλ ΑΕ» θαη ηνλ δ.η. 

«De’Longhi Kenwood  Hellas  AE», (ε Δηνξγαλψηξηα) κε (ΑΦM 999120410) πνπ εδξεχεη ζηε Ν. Ισλία 

Αηηηθήο, νδφο Μαξίλνπ Αληχπα αξ. 96 θαη  εθπξνζσπείηαη λφκηκα, δηνξγαλψλεη ηελ παξνχζα δξάζε πνπ 

νλνκάδεηαη ‘’H Braun γηνξηάδεη 100 ρξφληα θαη θξνληίδεη εζέλα θαη ηα ξνχρα ζνπ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

Αγφξαζε έλα ζχζηεκα ζηδεξψκαηνο Braun θαη θέξδηζε απνξξππαληηθφ ESSEX γηα ηηο πιχζεηο ελφο 

νιφθιεξνπ ρξφλνπ.’’ 

 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ελέξγεηα έρνπλ κφλν φζνη αγνξάζνπλ (ν Δηθαηνχρνο) έλα Σχζηεκα 

Σηδεξψκαηνο BRAUN θαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο. 

 

Ο Δηθαηνχρνο ηνπ δψξνπ ζα παξαιακβάλεη 1 ζπζθεπαζία ζε θηβψηην πνπ ζα πεξηέρεη 4 ζπζθεπαζίεο ζε 

θηάιεο ησλ 45 κεδνχξσλ απφ ην πγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ γηα ξνχρα ESSEX ηεο εηαηξείαο 

ROLCO. Τν θηβψηην πεξηιακβάλεη 180 κεδνχξεο πγξνχ απνξξππαληηθνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε 180 πιχζεηο κε 

κέζν φξν 3 πιχζεηο ηελ εβδνκάδα γηα έλα ρξφλν. H απνζηνιή ζα γίλεηαη πξνο ηνλ δηθαηνχρν κε έμνδα ηεο 

δηνξγαλψηξηαο θαη’νίθνλ θαη ζηε δηεχζπλζε πνπ ζα ππνδείμεη ν δηθαηνχρνο ηνπ δψξνπ κέζα ζηε θφξκα 

εγγξαθήο ηνπ είδνπο. 

 

Τξόπνο Σπκκεηνρήο ζηελ ελέξγεηα. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα, νη ελδηαθεξφκελνη ζα 

πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ην site ηεο BRAUN www.braunhousehold.gr. Σηε ζπλέρεηα ν δηθαηνχρνο κπνξεί 

λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ελέξγεηα αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα: 

Ο επηζθέπηεο βξίζθεη ην θαηάιιειν πεδίν φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ελέξγεηα, αθνινπζεί ηα βήκαηα θαη ηειηθά 
θάλεη εγγξαθή ηνπ πξντφληνο πνπ αγφξαζε ζηε θφξκα εγγξαθήο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα 
www.braunhousehold.gr. Η δηνξγαλψηξηα θαζηζηά ζαθέο φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ 
είλαη επηβεβιεκέλν λα έρεη γίλεη αγνξά ηνπιάρηζηνλ ελφο ζπζηήκαηνο ζηδεξψκαηνο Braun κέζα ζην 
δηάζηεκα 17/05-15/07 θαζψο θαη λα έρεη επηζπλαθζεί, ζηε θόξκα εγγξαθήο, ε απόδεημε αγνξάο πνπ 
έρεη γίλεη κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα θαη ε νπνία απφδεημε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ αγνξά ηνπιάρηζηνλ 
ελφο Σπζηήκαηνο Σηδεξψκαηνο Braun αγνξαζκέλν κέζα ζην παξαπάλσ δηάζηεκα.  
 
*Η αγνξά ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ εμνπζηνδνηεκέλν θαη επίζεκν ζεκείν πψιεζεο/ζπλεξγάηε ηνπ 
δηθηχνπ ησλ πειαηψλ ηεο De’Longhi Kenwood Hellas. Εάλ ρξεηάδεζηε επηβεβαίσζε γηα ην πνηα 
θαηαζηήκαηα αλήθνπλ ζην επίζεκφ δίθηπν πειαηψλ καο θαιέζηε ζην ηκήκα εμππεξέηεζεο ηεο Braun ζην 
+210 28 54 874 & 877.  
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Οη Δηνξγαλψηξηα εηαηξία De’Longhi Kenwood Hellas ή νη δηεπζπληέο ή ζηειέρε ή ππάιιεινη απηήο δελ 

θέξνπλ θακία απνιχησο επζχλε γηα νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή πξαγκαηηθφ ειάηησκα ππάξρεη ή παξνπζηαζηεί 

ζηα απνξξππαληηθά πνπ ζα ζηαινχλ σο δψξα, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο. 
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Ωο «έγθπξε ζπκκεηνρή» θαηά ηα αλσηέξσ, λνείηαη νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα γηα ηελ νπνία 

ηζρχνπλ αζξνηζηηθά ηα θαησηέξσ: (α) έρεη ππνβιεζεί ε ζπκκεηνρή ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 αλσηέξσ, (β) δελ απνηειεί θαηά ηελ θξίζε ησλ Δηνξγαλσηξηψλ εηαηξηψλ πξντφλ 

file:///C:/Users/Maria/Downloads/www.braunhousehold.gr
http://www.braunhousehold.gr/


παξάλνκεο ηερληθήο επηξξνήο ή ελ γέλεη απάηεο ή αζέκηηεο παξεκβνιήο ηνπ ζπκκεηέρνληα ή ηξίηνπ θαη (γ) 

έρεη ππνβιεζεί θαη έρεη θαηαρσξεζεί ζην Δηαδηθηπαθφ Τφπν, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

Έλαξμε ηνπ Δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1& 4. 
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1. Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνωζεηηθή ελέξγεηα έρνπλ φζνη δηακέλνπλ ζηελ Ειιάδα θαη είλαη άλσ 

ησλ 18 εηψλ, ελψ εμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη, εθπξφζσπνη, αληηπξφζσπνη ή βνεζνί ηεο Δηνξγαλψηξηαο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξείαο, ππεξεζίαο πξνψζεζεο, δηαθεκηζηηθνχ ή ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ πνπ 

εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ, θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη νη 

ζπγγελείο έσο δεπηέξνπ βαζκνχ. 

2. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ  πξνσζεηηθή ελέξγεηα απαηηείηαη ε αγνξά ελφο Σπζηήκαηνο Σηδεξψκαηνο Braun απφ 

ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη ζ΄απηήλ ηελ πξνζθνξά, ζε ειιεληθφ έδαθνο θαη θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 17/05/2021 έσο 15/07/2021.                                                                                                                   

3. Η  Πξνσζεηηθή ελέξγεηα ιήγεη ζηηο 15 Ινπιίνπ 2021 

4. Η ζπκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα πξνυπνζέηεη ηελ παξαρψξεζε ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα ζην ζχζηεκα (website) ηεο δηνξγαλψηξηαο. Εηδηθφ πεδίν ππάξρεη 

ζηελ πξψηε ελεκεξσηηθή ζειίδα ηνπ ηεο θφξκαο εγγξαθήο ην νπνίν πξέπεη λα έρεη επηιεγεί απφ ην 

ζπκκεηέρνληα. 

Αθνχ απνδερηνχλ ηνπο φξνπο θαη θαλφλεο ζπκκεηνρήο, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα κπνπλ ζηε θφξκα 
εγγξαθήο θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζρεηηθά πεδία, ζπκκεηέρνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ ελέξγεηα. 
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5. Ελεκέξωζε γηα ηελ θαηαθύξωζε – Παξαιαβή ηωλ Δώξωλ. Η Δηνξγαλψηξηα εηαηξία ζα δεηήζεη απφ 

ηνπο ληθεηέο ην πιήξεο νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, ηε δηεχζπλζή ηνπο θαη έλα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα ηελ 

απνζηνιή ηνπ δψξνπ. Η απνζηνιή ηνπ δψξνπ ζην ληθεηή ζα μεθηλήζεη κεηά από 15εκέξεο απφ ηελ 

εγγξαθή ηνπ είδνπο πνπ έρεη αγνξάζεη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ελέξγεηα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί 

δπλαηή ε παξάδνζε ηνπ δψξνπ απφ ην κεηαθνξέα θαη εάλ δελ βξεη ηνλ παξαιήπηε, ν κεηαθνξέαο ζα 

αθήλεη κήλπκα ζηε δηεχζπλζε θαη ν δηθαηνχρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαβεί ζην ζεκείν παξαιαβήο 

πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν κεηαθνξέαο κέζσ ηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο πνπ ζα ηνπ αθήζεη γηα λα παξαιάβεη ην 

δψξν. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ, ν δηθαηνχρνο ζα επηδεηθλχεη ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα ή ην 

ηζρχνλ δηαβαηήξηφ ηνπ. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ  δηθαηνχρνπ  λα παξαιάβεη ην δψξν ηνπ θαηά ηα σο 

άλσ πεξηγξαθφκελα, ην δψξν δχλαηαη λα παξαιάβεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν.  
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6.  Επζύλε. Η Δηνξγαλψηξηα εηαηξία δε ζα επζχλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ηερληθφ ιφγν 

πνπ δελ νθείιεηαη ζηα ηερληθά κέζα ηνπ Δηνξγαλσηή είλαη αδχλαηε ε θαηαρψξεζε ζπκκεηνρήο ζην 

ζχζηεκα ηνπ Δηαδηθηπαθνχ Τφπνπ. Οη Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο δε θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ άθαξπεο 

πξνζπάζεηεο παξάδνζεο ηνπ δψξνπ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Οη Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο θαη νη ηπρφλ 

ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ εηαηξείεο, νη ππάιιεινη θαη ηα δηεπζχλνληα ζηειέρε ηνπ δελ θέξνπλ επζχλε, γηα 



νπνηαδήπνηε δεκία πξνέξρεηαη απφ ή ζπλδέεηαη κε ηε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο. 

Επίζεο, ε παξνχζα πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζε θακία πεξίπησζε δελ ρνξεγείηαη, δελ επηθπξψλεηαη, δελ 

δηαρεηξίδεηαη απφ, νχηε ζρεηίδεηαη κε ην Facebook, ην νπνίν νπδεκία επζχλε θέξεη. Οη ζπκκεηέρνληεο θαη νη 

δηθαηνχρνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ε επζχλε ησλ Δηνξγαλσηξηψλ εηαηξηψλ πεξηνξίδεηαη ζε ηπρφλ πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπ απφ δφιν ή βαξεία ακέιεηα ηεινχκελεο θαη δελ εθηείλεηαη ζε ηπρεξά γεγνλφηα ή γεγνλφηα 

αλσηέξαο βίαο πνπ ελδέρεηαη λα ζπληξέμνπλ σο πξνο απηφλ. 
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7. Δεκνζηόηεηα. Οη φξνη ζπκκεηνρήο ηνπ Δηαγσληζκνχ έρνπλ αλαξηεζεί ζην Δηαδηθηπαθφ Τφπν 

www.braunhousehold.gr 

8 

8. Πξνζωπηθά Δεδνκέλα. Η ειεθηξνληθή απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαζψο θαη ε έκπξαθηε 

ζπκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή ηεο ξεηήο θαη αλεπηθχιαθηεο 

ζπλαίλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβαίλνπλ θαηά ηελ εχινγε απηψλ θξίζε θαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ζηελ αλαθνίλσζε ή/θαη δεκνζίεπζε ηνπ νλφκαηνο ηνπο. Η 

ζπκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα ζπλεπάγεηαη απηνκάησο θαη ηελ πξνο ηνχην ζπλαίλεζε θαη εθρψξεζε ησλ 

αλαγθαίσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ εηαηξεία αηειψο θαη ξεηή δήισζε φηη ηα σο άλσ δελ 

πξνζβάιινπλ θακία πηπρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Με ηελ εγγξαθή ζηελ ελέξγεηα, ε Δηνξγαλψηξηα ζα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηηο εμήο πιεξνθνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ: ην νλνκαηεπψλπκν ηνπο, ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε (e-mail) πνπ έρνπλ δειψζεη ζηε θφξκα ζπκκεηνρήο, ην ηειέθσλφ ηνπο θ.α. Η ζπκκεηνρή ζηελ 

ελέξγεηα δε δίλεη ζηηο εηαηξίεο πεξαηηέξσ πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πιελ εθείλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Οη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο παξέρνπλ ζηηο εηαηξείεο ηε 

ζπγθαηάζεζε θαη ηελ άδεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2472/1997, ηνλ Ν. 3471/2006 θαη ηνλ Γεληθφ 

Καλνληζκφ 2016/679 (GDPR) γηα ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία γλσζηνπνηνχλ νη ίδηνη γηα ην ζθνπφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ ελέξγεηα 

Τα ζηνηρεία απηά ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε εγγξαθή ζηελ ελέξγεηα. Οη αλσηέξσ εηαηξίεο, ζηα πιαίζηα ησλ παξφλησλ φξσλ, είλαη νη 

ζπλππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ελέξγεηα. Επίζεο, 

αθνινχζσο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο παξαρσξνχλ ζηηο εηαηξίεο ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν:  

 

www.braunhousehold.gr. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, δηαγξαθήο ή 

πξνβνιήο αληηξξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο αθνξνχλ.  

Επηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο δίδνπλ ξεηψο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο πξνο ηηο εηαηξίεο φπσο επεμεξγαζηνχλ 

ή/θαη δηαβηβάζνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε πξφζσπα ηα νπνία, σο εθηεινχληεο ηελ 

επεμεξγαζία, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξηψλ, ελδέρεηαη λα εκπιαθνχλ ζηελ θαηαρψξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο. Τα δεδνκέλα ζα ηεξεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπιινγήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997, ηνπ Ν. 

http://www.braunhousehold.gr/


3471/2006 θαη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 2016/679 (GDPR) θαη ζα έρνπλ ηζρχ γηα 2 έηε κεηά ηε ιήμε ηνπ 

Δηαγσληζκνχ. 
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9. Αλάθιεζε Ελέξγεηαο  – Τξνπνπνίεζε Όξωλ. Η Δηνξγαλψηξηα εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο Όξνπο, λα αλαβάιεη, λα  αθπξψζεη  ή αλαθαιέζεη ην Δηαγσληζκφ. Οη 

Δηνξγαλψηξηα εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή/θαη λα αλαθαιέζεη ηνλ Δηαγσληζκφ ή λα 

κεηαβάιεη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ ή θαη νπνηνλδήπνηε άιιν φξν ηνπ, λα αιιάμεη ην πξνζθεξφκελν 

δψξν κε άιιν ίζεο αμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δηαγσληζκνχ, ηνλ ηξφπν παξνρήο ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ κε 

εηδνπνίεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο κεηαβνιήο. Οη κεηαβνιέο απηέο ζα γλσζηνπνηνχληαη ζην θνηλφ 

δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο κεηαβνιήο κέζσ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ Τφπνπ 

https://www2.braunhousehold.com/el-gr.  Οη Δηνξγαλψηξηα εηαηξία κπνξεί επίζεο λα δηαθφςεη ηνλ 

Δηαγσληζκφ ρσξίο εηδνπνίεζε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή αλσηέξαο βίαο ή γηα νπνηνδήπνηε 

ζεκαληηθφ ιφγν. Ωο ζεκαληηθφο ιφγνο λνείηαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξίπησζε παξεκπφδηζεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηξίησλ ή πεξίπησζε ζθαικάησλ ζηελ εθηχπσζε ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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10. Οη Σπκκεηέρνληεο πνπ επηζθέπηνληαη ην Δηαδηθηπαθφ Τφπν θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ θαη 

γεληθφηεξα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίδεη, δελ ζα πξέπεη λα πξνζβάιινπλ ηε δεκφζηα αηδψ θαη ηα ρξεζηά ήζε ή 

λα θαηαρσξνχλ επαίζζεηα δεδνκέλα ή πιηθφ πνπ πεξηέρεη πξνζβιεηηθφ ηεο ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο 

πεξηερφκελν έλαληη Δεκφζηαο ή Δηνηθεηηθήο Αξρήο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. Οη Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα απνθιείνπλ ηελ αλάξηεζε πξνζβιεηηθνχ, αλήζηθνπ θαη παξάλνκνπ 

πεξηερνκέλνπ ζην Δηαδηθηπαθφ Τφπν ηεο ελέξγεηαο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 

Εληνχηνηο, παξφιν πνπ νη Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηβιέπνπλ θαη λα ιακβάλνπλ 

κέηξα γηα ηελ πξνζήθνπζα ρξήζε ηνπ Δηαδηθηπαθνχ Τφπνπ, είλαη δπλαηφ ζε νπνηνλδήπνηε ρξφλν λα 

παξνπζηάδεηαη ζε απηφλ γιψζζα ή ελ γέλεη πιηθφ πνπ κπνξεί λα είλαη πξνζβιεηηθφ ή αθαηάιιειν γηα 

αλειίθνπο. Οη Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο δε ζα ηνπνζεηήζνπλ 

πιηθφ ζηνλ αλσηέξσ Δηαδηθηπαθφ Τφπν, ην νπνίν κπνξεί λα θξηζεί αθαηάιιειν απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο 

ή ηνπο γνλείο ή ηνπο έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα αλειίθσλ. Οη Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο νπδεκία επζχλε 

θέξνπλ γηα ηπρφλ πξφζβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε πιεξνθνξίεο, αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ αληίθεηληαη 

ζηνλ λφκν, ηα ρξεζηά ήζε ή είλαη αθαηάιιεια ή αλάξκνζηα γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ θαη ηδίσο 

γηα αλειίθνπο. 
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11. Η ζπκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα  πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν (internet) κε 

δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Οη Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο δε θέξνπλ θακία απνιχησο επζχλε εάλ γηα ιφγνπο πέξα 



απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (ελδεηθηηθά, πξνβιήκαηα ή ηερληθέο δπζιεηηνπξγίεο 

ηειεθσληθψλ δηθηχσλ ή γξακκψλ, online ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, server ή provider, 

εμαξηεκάησλ ππνινγηζηψλ, ινγηζκηθνχ, κε απνζηνιή ή ιήςε δεδνκέλσλ ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκνπ 

ρψξνπ ή ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ή ζπκθφξεζεο ζην δηαδίθηπν ή ζε νπνηνδήπνηε δηαδηθηπαθφ ηφπν ή 

ιφγσ ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ γεγνλφησλ, δηαθνπή ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, θαζψο θαη πξνζβνιή απφ 

ηνχο ππνινγηζηψλ, θαθφβνπιεο ή παξάλνκεο ελέξγεηεο ή επεκβάζεηο ηξίησλ, απαηειέο ελέξγεηεο) 

θαζπζηεξήζεη ή απνηχρεη ε απνζηνιή ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ κελπκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ 

Δηαγσληζκφ ή ηα ειεθηξνληθά αξρεία πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη αθνξνχλ ηνλ παξφληα Δηαγσληζκφ 

θαηαζηξαθνχλ κεξηθψο ή νινζρεξψο. 

 

12 

 

12. Αλ δηαπηζησζεί φηη νπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ή ρξήζηεο ησλ αλσηέξσ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη  

ηζηνζειίδσλ παξαβηάδεη ή ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη επηρεηξεί λα παξαβηάζεη ην δίθηπν, ζχζηεκα ή ινγηζκηθφ 

απηψλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Δηαγσληζκφ αθπξψλεηαη πάξαπηα θαη νη Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο δηαηεξνχλ ην 

δηθαίσκα λα αλαθέξνπλ ην δήηεκα ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Οη Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο δελ θέξνπλ θακία 

επζχλε πνηληθή ή αζηηθή πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ήζειε πξνθιεζεί ζε απηνχο 

ζρεηηδφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ζηελ ελέξγεηα. 
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13. Οη ζπκκεηέρνληεο δίλνπλ ζηηο Δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηάζρνπλ 

θαη θεξδίζνπλ δψξα, δεκνζίεπζεο ηνπ νλφκαηφο ηνπο, γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο εζσηεξηθά ή ζε 

νπνηνδήπνηε κέζν θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ρσξίο άιιε ακνηβή εθηφο απφ απηή ηνπ δψξνπ ηεο 

ελέξγεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, 

νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ Δηνξγαλσηξηψλ. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζηελ ελέξγεηα, ε Δηνξγαλψηξηα ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 

ηηο εμήο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απηφκαηα κέζα απφ ην site: ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail), ην 

ηειέθσλν θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν πνπ ν ρξήζηεο ζα έρεη δειψζεη. Η ζπκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα δε 

δίλεη ζηε Δηνξγαλψηξηα πεξαηηέξσ πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πιελ εθείλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε θφξκα. 
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14. Εθαξκνζηέν Δίθαην – Δωζηδηθία. Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη, ζπκπιεξψλνληαη θαη εξκελεχνληαη 

απφ ην Ειιεληθφ Δίθαην. Κάζε δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζην κέιινλ, 

ππνβάιιεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. 
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15.Απνδνρή ηωλ όξωλ. Η ζπκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ 

αλσηέξσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ φξσλ εγγξαθήο θαη ρξήζεο ηνπ Δηαδηθηπαθνχ Τφπνπ θαη 



ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε παξαίηεζε απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε έλαληη ησλ Δηνξγαλσηξηψλ εηαηξηψλ.   

 


