Όροι Καλοκαιρινού Facebook Διαγωνισμού με προϊόντα Bioderma

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία«Logiscoop Pansyfa ΑΕΕ», η οποία εδρεύει στη
Γλυφάδα, επί της οδού Γούναρη 219 & Τυρταίου 37, τηλέφωνο 2109605250 (εφεξής
καλούμενη χάριν συντομίας ως «Green Pharmacy»), διοργανώνει τον διαγωνισμό υπό τον
τίτλο «Καλοκαιρινός Facebook Διαγωνισμός με προϊόντα Bioderma» (στο εξής το
«Διαγωνισμός»).
2. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της επίσημης Facebook σελίδας της Greenpharmacies.gr:
https://www.facebook.com/greenpharmaciesgr/ και τα Δώρα θα παρασχεθούν από τη
Διοργανώτρια. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων
συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.
3. Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των
ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό και γενικότερα το τεχνικό μέρος της
παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η εταιρεία με την επωνυμία
«SLEED IKE», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Αρκαδίας αρ. 31.
4. Δώρα διαγωνισμού:
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί που θα κερδίσουν από ένα summer
box με προϊόντα της εταιρείας Bioderma:
✓ Photoderm Aquafluide SPF50+ : για καθημερινή προστασία και ενυδάτωση με ματ
αποτέλεσμα
✓ Photoderm Lait ULTRA SPF50+: για πολύ υψηλή προστασία, ιδανικό για ευαίσθητο
δέρμα
✓ Atoderm Gel Douche: απαλό αφρόλουτρο, χωρίς σαπούνι, με διακριτικό άρωμα, που
απαλύνει και προστατεύει το δερματικό φραγμό

Οι (10) νικητές/νικήτριες θα πρέπει να έχουν κάνει like στο post, like στη σελίδα
GreenPharmacy στο Facebook και έχουν απαντήσει με σχόλιο στο post του Διαγωνισμού
από ποιο φαρμακείο του Δικτύου GreenPharmacy θέλουν να παραλάβουν το δώρο (όπως
ορίζεται στον όρο 8).
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, που έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα υποβολής των στοιχείων
συμμετοχής του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, με την επιφύλαξηκαι των
υπολοίπων όρων του παρόντος. Οι συμμετοχές όσων τυχόν συμμετείχαν και δεν είχαν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά τον κρίσιμο χρόνο θεωρούνται
αυτοδικαίως άκυρες και αποσύρονται ως τέτοιες, ακόμη και κατά το χρόνο που θα κληθούν
να επιδείξουν τα στοιχεία και έγγραφα ταυτοποίησης της ηλικίας τους για την παραλαβή
των δώρων τους, εφόσον έχουν αναδειχθεί νικητές (σ' αυτήν την περίπτωση καλούνται οι
επιλαχόντες).
6. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι
δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (β) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας

«GreenPharmacy» και της ανωτέρω εταιρείας, «SLEED», με την τεχνική συνδρομή της
οποίας θα διεξαχθεί ο παρών Διαγωνισμός, (β) οι συγγενείς αυτών μέχρι και δεύτερου
βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και (γ) όσοι στερούνται
πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων
στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και
τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται.
7. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την
01/06/2022, ώρα 10:00 (στο εξής η«Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 30/06/2022,
ώρα 23:59 (στο εξής η«Λήξη του Διαγωνισμού»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που
υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού (δηλ.από την 01/06/2022 ,ώρα
10:00 έως και τις 30/06/2022, ώρα 23:59.).
8. Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής: Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν like στη δημοσίευση (post) του διαγωνισμού, να
δηλώσουν «μου αρέσει» (like) στη σελίδα GreenPharmacy στο Facebook καθώς και να
απαντήσουν με σχόλιο στο post του διαγωνισμού, από ποιο φαρμακείο του Δικτύου
GreenPharmacy θέλουν να παραλάβουν το δώρο τους. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει
μέρος στον διαγωνισμό μόνο μία φορά, με μόνο ένα λογαριασμό Facebook που
διαχειρίζεται. Περισσότερα σχόλια απότο ίδιο Facebook ID θα θεωρούνται ως μία
συμμετοχή στον διαγωνισμό.
9. Για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων, θα διενεργηθεί μία μόνο κλήρωση
μέσω ηλεκτρονικών μέσων, την 04/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Η κλήρωση θα
διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρίας που είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και διαχείριση
των διαδικτυακών εργαλείων με την επωνυμία «SLEED IKE», που εδρεύει στο Περιστέρι
Αττικής, Αρκαδίας αρ. 31, μέσω της πλατφόρμας https://commentpicker.com. Στην
κλήρωση θα λάβουν μέρος, όσοι έχουν συμμετάσχει από την έναρξη του Διαγωνισμού
μέχρι και την ορισθείσα ως άνω λήξη του, ήτοι μέχρι τις 23:59 της 30/06/2022. Μετά την
πάροδο της ημερομηνίας αυτής καμία συμμετοχή και για κανέναν λόγο δε γίνεται δεκτή.
Προκειμένου ένας συμμετέχων να κερδίσει στο διαγωνισμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να έχει απαντήσει στα σχόλια, στην επιλογή του φαρμακείου που τον εξυπηρετεί, είτε
φαρμακείο του νομού Αττικής, είτε κάποιο φαρμακείο στις περιοχές Κέρκυρας & Λαμίας.
Στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10)
επιλαχόντες νικητές. Κάθε νικητής θα μπορεί να κερδίσει δώρο διά της κληρώσεως μία (1)
μόνο φορά. Εάν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας
κλήρωσης κατά την ως άνω ορισθείσα ημέρα και ώρα, η GreenPharmacy διατηρεί το
δικαίωμα να ορίσει νέα ημέρα και ώρα αυτών με ανακοίνωσή της στην ως άνω
αναφερόμενη σελίδα https://www.facebook.com/greenpharmaciesgr/ ή με κάθε άλλον
επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο.
10. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθείη
αντικατάστασήτους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Οι
νικητές δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη τους. Κατ’
εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να
εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου του με σχετική
έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη. Η GreenPharmacy διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει μονομερώς τα Δώρα (σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων), καθώς και τον
αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. Οι
τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες. Κάθε τροποποίηση θα αναρτάται στη

σελίδα της διοργανώτριας στο FB. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης - τροποποίησης θα
θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής κατάθεσης στον συμβολαιογράφο. Οι τροποποιήσεις
αυτές θα δημοσιεύονται παράλληλα στην ως άνω αναφερόμενη σελίδα του διαγωνισμού ή
με άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο, για την καλύτερη ενημέρωση των
συμμετεχόντων, χωρίς όμως να κρίνεται απαραίτητη η δημοσίευση αυτή.
11. Έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές, που θα ακολουθήσουν όλα τα βήματα του
Διαγωνισμού. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν
θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους,
παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ
οριζόμενα.
12. Η GreenPharmacy, σε συνεργασία με τη SLEED διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα
(αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται έναντι τρίτων συμμετεχόντων) να θεωρήσει ως
άκυρη τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ή σαφείς
ενδείξεις ότι χρησιμοποίησε αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τη συμμετοχή του στην κλήρωση
ή την ανάδειξή του στους νικητές. Ρητά δε οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε
δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της GreenPharmacy και SLEED σε περίπτωση που
κρίνουν ότι πρέπει να ακυρωθεί η συμμετοχήκάποιουαπό τον διαγωνισμό για τους λόγους
που αναφέρονται στους παρόντες όρους.
13. Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί
να ακυρωθεί πέραν των ανωτέρω και για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους συμμετοχής στο σύνολό
τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν
πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα
στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η
προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή δεν καταστεί δυνατή για περισσότερο από πέντε
εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο
νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα (πέραν των τριάντα (30)
ημερών) στην αξιοποίηση του δώρου, (στ) σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι είναι ανήλικος.
14. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών από την κλήρωση και ανάδειξη τους στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
https://www.facebook.com/greenpharmaciesgr/ . Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με
προσωπικό σχόλιο κάτω από το δικό τους σχόλιο στο post του Διαγωνισμού, αλλά και με
γενικό σχόλιο στο συγκεκριμένο post μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook (facebook
comment) από τη Διοργανώτρια Εταιρεία- GreenPharmacy και εφόσον δώσουν τα
απαραίτητα στοιχεία τους, θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των
δώρων τους. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής του, η συμμετοχή του αυτομάτως θεωρείται
άκυρη και τα σχετικά Δώρα θα κατακυρώνονται στον πρώτο, κατά τη σειρά ανάδειξής του
από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα στη θέση του εν λόγω νικητή. Ομοίως, σε περίπτωση
μη απαντήσεως και ανταπόκρισης του πρώτου επιλαχόντα, τα σχετικα Δώρα θα
κατακυρώνονται στον δεύτερο επιλαχόντακαι εν συνεχεία στον τρίτο. Είναι δε αυτονόητο
ότι στον τυχόν επιλαχόντα θα κατακυρώνονται τα αντίστοιχα προϊόντα,τα οποία
προτάθηκαν για αυτόν μέσω του διαγωνισμού. Εάν δεν εμφανιστεί κανείς τότε η
Διοργανώτρια Εταιρεία- GreenPharamcy απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο
συγκεκριμένο νικητή και τους επιλαχόντες. Γίνεται δεκτό ότι με την συμμετοχή του στο

διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων δίδει τη συναίνεσή του για την ανωτέρω ειδοποίηση και
επεξεργασία των στοιχείων του.
15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία – GreenPharmacy διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να
μεταβάλλει μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους όρους συμμετοχής του
διαγωνισμού,να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή ακόμη και να τον ακυρώσει,
χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσειτους συμμετέχοντες. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται για τους ισχύοντες όρους χρήσης μέσα από
την παρούσασημείωση. Σε περίπτωση που ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι από τη
GreenPharmacy μέσω της σελίδα του Facebook
(https://www.facebook.com/greenpharmaciesgr/), αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.
Παράλληλα δε, η GreenPharmacy έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο να αλλάξει
τα είδη των δώρων που δικαιούνται οι νικητές του διαγωνισμού(βλέπε ανωτέρω).
16. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή
όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.
17. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα
σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της GreenPharmacy. Το
περιεχόμενοτων ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά ,οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα
κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική
ιδιοκτησία της GreenPharmacy και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του
ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται
οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή,
παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση(download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν
μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή
άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του
εκάστοτε δικαιούχου. Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πχ. κείμενα, εικόνες,
γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.
18. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο
διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η GreenPharmacy ή/και η SLEED δεν αναλαμβάνει
καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε
χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο
δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας
του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές
του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των
συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου και
ευθύνης του χρήστη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η GreenPharmacy σε καμία περίπτωση δεν
ευθύνεται για το ότι ο δικτυακός τόπος και οι υποσελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς,
ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του
προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστικήευθύνη να
διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικούτην μη προσβολή και προστασίατου
προσωπικού υπολογιστή του καιτων αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα –
εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού. Το Facebook
δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Η
Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, η οποία
ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή
ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

19. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση
στη GreenPharmacy για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω
ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσωτου έντυπου και ηλεκτρονικού
τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η GreenPharmacy επιφυλάσσει για τον εαυτό της το
δικαίωμα να χρησιμοποιήσεικαι δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο
των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο που τυχόν ληφθούν κατά την παράδοση των
δώρων και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο
σχετικό με τον παρόντα διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον
διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των
αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της GreenPharamacy,
για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης.
20. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι
της GreenPharmacy και της SLEED. Η ευθύνη της GreenPharmacy περιορίζεται αποκλειστικά
και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων, υπό τις προϋποθέσεις που
αναφέρθηκαν ανωτέρω.Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής
τωνΔώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της GreenPharmacy παύει να
υφίσταται και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι
τωνΣυμμετεχόντων.
21. Η GreenPharmacyή/και η SLEED δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για
οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής
στο ηλεκτρονικό σύστημά της ή/και τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό
της. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της GreenPharmacy περιορίζεται σε πράξεις ή
παραλείψεις της ίδιας ή των προσώπων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της,
μόνογια δόλοή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις
ελαφριάς αμέλειας ή ανωτέρας βίας που τυχόν συντρέξουν στο πρόσωπο της
GreenPharamacy ή των τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό της.
22. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή
διανέμουν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σεκαμία περίπτωση,
ηGreenPharmacyή/και η SLEED ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί της, οι διευθυντές, οι
μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες
οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που
προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί
στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση
των σχετικών υπηρεσιών από τον συμμετέχοντα ανάγεται στη σφαίρα της
αποκλειστικήςτουευθύνης.
23. Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί από τη
ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την
αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο συμμετέχων από την συμμετοχή του οποίου
προκλήθηκεη ζημία ή ηθική βλάβη. Παράλληλα, δε ο συμμετέχων οφείλει να ανορθώσει
και τυχόν ζημία που θα υποστεί η Διοργανώτρια εταιρεία ή τρίτος εκ δικής του
υπαιτιότητος.
24. Σε κάθε περίπτωση, η GreenPharmacy διατηρεί κάθε δικαίωμα μονομερούς διαγραφής
συμμετέχοντα σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της οποιαδήποτε ενέργεια που
θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει ζημία στην ίδια ή σε τρίτον ή να ξεκινήσει

δικαστική διένεξη και σε κάθε περίπτωση δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια
κρίνει σκόπιμη προκειμένου να αποφευχθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα.
25. Δεν θα γίνονταιαποδεκτέςσυμμετοχές μεπεριεχόμενοπου προσβάλλειτη δημόσια αιδώ
και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα
ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας
περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε
τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες
διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση του
Διοργανωτή.
26. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΔΕΔΟΜΕΝΑ Η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα συλλέξει
μόνο το facebook id των συμμετεχόντων και τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών και των
επιλαχόντων (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»), με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση
των νικητών και την διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών για την παροχή του Δώρου σε
αυτούς. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει από τα ίδια τα υποκείμενα. Τα Προσωπικά
Δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνταιαπότην Εταιρείαγια χρονικό διάστημα πέντε
(5) ημερώναπό την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, ενώτα Προσωπικά Δεδομένα
των νικητών θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
διεξαγωγής της κλήρωσης και στη συνέχεια θα διαγραφούν οριστικά. Τα Προσωπικά
Δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, εκτός από την εταιρεία SLEED IKE, κατά τα
ανωτέρω. Η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας και η SLEED IKE ως εκτελούσα την
επεξεργασία βεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται πλήρως προς το ισχύον νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζοντας
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών και δεσμεύονται ότι
δεν θα προβούν σε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για άλλο σκοπό πλην των ως
άνω ορισθέντων. Κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα που παρέχει η ισχύουσα
νομοθεσία στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, ήτοι: το δικαίωμα ενημέρωσης, το
δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων, το δικαίωμα στη λήθη, το
δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα στη
φορητότητα των δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματά σας αυτά
επικοινωνώντας είτε με την Εταιρεία τηλεφωνικάστο2109605250ή μέσω e- mail στη
διεύθυνση contact@greenpharmacies.gr ή με επιστολή στη
διεύθυνση«LogiscoopPansyfaΑΕΕ», Γούναρη219 & Τυρταίου37, Γλυφάδα Αττικής, ΤΚ 166
74. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ως αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι
προσβάλλονται τα δικαιώματά σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την επεξεργασία των
δεδομένων σας.
27. Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και
συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές
διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την
εφαρμογή των παρόντων όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

