
Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Erka MARE 

 

1. Ο διαγωνισμός «Διαγωνισμός Erka MARE» - εφεξής ο Διαγωνισμός - διοργανώνεται από 

την εταιρεία GTK Fashion A.E.B.E. (Erka MARE), η οποία εδρεύει στην οδό Ίστρου 2, Τ.Κ. 

11142, στην Αθήνα, με ΑΦΜ 092869650, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί δια του ιστοτόπου της εταιρείας στο Facebook 

www.facebook.com/ErkaMARE. 

 

2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, άνω των 18 ετών και 

να έχουν ενεργό λογαριασμό χρήστη στο Facebook. Στην ενέργεια δεν μπορούν να 

συμμετέχουν οι υπάλληλοι της εταιρείας GTK Fashion A.E.B.E. και οι συγγενείς τους πρώτου 

(Α’) και δευτέρου (Β’) βαθμού. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να 

μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.  

 

3. Θα κληρωθούν συνολικά 5 νικητές (χρήστες του Facebook), οι οποίοι θα κερδίσουν ως 

δώρο από ένα γυναικείο μαγιό της καινούργιας κολεξιόν Erka MARE 2015.  

 

4. Ως διάρκεια διεξαγωγής της ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 29/4/2015 (12 

μμ) έως 28/5/2015 (23:59 μμ).  

 

5. Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνεται ως εξής:  

 Κάθε ενδιαφερόμενος για να δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει αρχικά να εισέλθει στη 

σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της GTK Fashion A.E.B.E. στο Facebook 

(www.facebook.com/ErkaMARE), και συγκεκριμένα στην εφαρμογή που έχει 

δημιουργηθεί για τον διαγωνισμό.  

 Αφού εισέλθει στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, για να επικυρωθεί η συμμετοχή 

του, θα πρέπει να επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο της Δήλωσης Συμμετοχής.  

 Έπειτα καλείται να δώσει την άδειά του για να εισέλθει στην εφαρμογή.  

 Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία: όνομα, επίθετο, 

ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, τον κωδικό του προϊόντος που 

έχει ψηφήσει και να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής. Τα παραπάνω πεδία 

θεωρούνται υποχρεωτικά.  

 Τέλος, η συμμετοχή ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική ψήφο του χρήστη προς το 

προϊόν (μαγιό) της  GTK Fashion A.E.B.E. (Erka MARE) που του αρέσει.  
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Η GTK Fashion A.E.B.E. (Erka MARE ) δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την 

εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την 

παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο.  

 

6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στο διαγωνισμό 

συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με 

χρήματα και δε συνδυάζεται με καμία άλλη προσφορά. Εάν το μαγιό που έχει ψηφήσει και 

έχει κερδίσει ο κάθε νικητής δεν υπάρχει στο stock της εταιρείας Erka MARE, τότε ο νικητής 

θα πρέπει να επιλέξει ένα άλλο μαγιό.  

 

7. Η συμμετοχή κάθε χρήστη γίνεται μέσω εφαρμογής που έχει δημιουργήσει τρίτη 

εταιρεία (Third Party Application) και φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Facebook, την 

οποία κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να βρει σε ειδικό Tab Διαγωνισμός - 

Ψηφίστε και Κερδίστε στη σελίδα www.facebook.com/ErkaMARE. 

 

8. Η κλήρωση είναι ηλεκτρονική και αυτόματη και θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την 

λήξη του διαγωνισμού. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 

29/04/2015 και θα αναρτηθούν στη σελίδα της GTK Fashion A.E.B.E. (Erka MARE) στο 

Facebook: www.facebook.com/ErkaMARE. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω e-mail για το 

πώς θα παραλάβουν το δώρο τους. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και τη συμμετοχή 

στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη 

δημοσίευση των ονομάτων μέσω της ανάρτησής τους στην σελίδα 

www.facebook.com/ErkaMARE. 

 

9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους και των όρων χρήσης της οικείας Ιστοσελίδας. 

 

10. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. 

 

11. Η Διοργανώτρια εταιρεία 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 από την Διοργανώτρια παράνομη ή 

καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν 

το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το 

δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί  το 
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δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του 

Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για 

οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της  

απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το 

Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση 

της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης 

ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

12. Οι εταιρείες GTK Fashion A.E.B.E. (Erka MARE) και ICAP Group θα τηρήσουν αρχείο με τα 

μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού 

(εφεξής το Αρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 

3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα». Το Αρχείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή διαφημιστικού 

υλικού και δειγμάτων προϊόντων από την GTK Fashion A.E.B.E. (Erka MARE). Κάθε 

συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και χωρίς επιβάρυνση, την 

επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται στο Αρχείο, κατά 

τους όρους του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και να ασκήσει τα δικαιώματα του παρέχει ο 

Ν.2472/1997, ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα 

πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως). Για τυχόν άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων 

από τους συμμετέχοντες, οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 210 

2518261. 


