
Όροι Συμμετοχήσ Διαγωνιςμοφ 

1. Η Εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, με ζδρα 
τθν οδό Ριγα Φεραίου 117 ςτθν Πάτρα Αχαϊασ 26221, με ΑΦΜ 073652105, κα διακζςει ςε 
2 χριςτεσ εντελώσ δωρεάν Ζνα Μαφρο κοντό φόρεμα από δαντζλα Ελληνικήσ Εταιρείασ. 
Διατίθεται ςε δφο μεγζθη S/M και M/L ςε άνετη γραμμή. Μία ολόςωμη φόρμα χρώματοσ 
Μπορντώ, Ελληνικήσ Εταιρείασ, ςε άνετη γραμμή και δυο μεγζθη S/M και M/L δια του 
ιςτοτόπου τθσ ςτο Facebook (https://www.facebook.com/primadonnapatras), (εφεξισ ο 
Διαγωνιςμόσ). 

2. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι τθσ Ελλάδασ,  άνω των 18 
ετών και να ζχουν ενεργό λογαριαςμό χριςτθ ςτο Facebook. τθν ενζργεια δεν μποροφν να 
ςυμμετζχουν οι υπάλλθλοι τθσ εταιρείασ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ και οι ςυγγενείσ τουσ πρώτου (Α’) και δευτζρου (Β’) βακμοφ. H ςυμμετοχι είναι 
αυςτθρά προςωπικι, δεν δφναται να μεταβιβαςτεί οφτε να γίνει μζςω αντιπροςώπου. 

3. Ωσ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ ενζργειασ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από 
30/10/2015 ζωσ 28/12/2015. 

4. Η υποβολι των ςυμμετοχών κα γίνεται ωσ εξισ: 

    o  Κάκε ενδιαφερόμενοσ για να δθλώςει ςυμμετοχι κα πρζπει αρχικά να ειςζλκει ςτθ 
ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ τθσ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ςτο 
Facebook (https://www.facebook.com/primadonnapatras).  

    o  Αφοφ ειςζλκει ςτθν κεντρικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ, για να επικυρωκεί θ ςυμμετοχι 
του, κα πρζπει να επιλζξει το αντίςτοιχο πεδίο τθσ Διλωςθσ υμμετοχισ. 

    o  Ζπειτα καλείται να δώςει τθν άδειά του για να ειςζλκει ςτθν εφαρμογι. 

   o  τθ ςυνζχεια κα πρζπει να ςυμπλθρώςει τα προςωπικά του ςτοιχεία: όνομα, επίκετο, 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ, και θμερομθνία γζννθςθσ και να αποδεχτεί τουσ όρουσ 
ςυμμετοχισ. Σα παραπάνω πεδία κεωροφνται υποχρεωτικά. Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
– ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ αναφορικά με τθν 
εξαςφάλιςθ, τθν υποβοικθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χώρουσ διαδικτφου (websites) ι τθν 
παροχι ςχετικών διευκολφνςεων προσ οποιαδιποτε ενδιαφερόμενο. 

   o   Ολοκλθρώνοντασ τθν ανωτζρω διαδικαςία, κα κλθκεί να ςυμπλθρώςει τα ςτοιχεία 
του τα οποία είναι αυςτθρώσ προςωπικά και κα χρθςιμοποιθκοφν αυςτθρά για τθν 
ενθμζρωςθ του νικθτι μετά το πζρασ τθσ κλιρωςθσ. 

5. Κάκε φυςικό πρόςωπο μπορεί να ςυμμετζχει ςτο Διαγωνιςμό μία μόνο φορά. Σο 
δώρο του διαγωνιςμοφ δεν ανταλλάςςεται με χριματα και δε ςυνδυάηεται με καμία άλλθ 
προςφορά ι δώρο. 

6. Η ςυμμετοχι κάκε χριςτθ γίνεται μζςω εφαρμογισ που ζχει δθμιουργιςει τρίτθ 
εταιρεία (Third Party Application) και φιλοξενείται ςτθν πλατφόρμα του Facebook, τθν 
οποία κάκε ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό μπορεί να βρει ςε ειδικό Tab Διαγωνιςμόσ Prima 
Donna ςτθ ςελίδα  https://www.facebook.com/primadonnapatras. 
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7. Διευκρινίηεται ότι το Facebook δεν ςχετίηεται, διαχειρίηεται, προωκεί ι ενιςχφει 
τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό με κανζναν τρόπο. 

8. Ο διαγωνιςμόσ ξεκινά τθν 30/10/2015. Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΑ  διατθρεί το δικαίωμα για λόγουσ  ανωτζρασ βίασ να παρατείνει ι μειώςει τθ 
χρονικι διάρκεια του διαγωνιςμοφ ςτο Facebook ακόμθ και να τον ματαιώςει ι ακυρώςει 
αφοφ δθμοςιεφςει τθ μεταβολι αυτι με μζςο πρόςφορο κατά τθν εφλογθ κρίςθ τθσ. 

9. Ο νικθτισ κα ενθμερωκεί μζςω τθλεφώνου ι e-mail και μζςω ανάρτθςθσ του 
ονόματόσ του ςτθ Facebook ςελίδα (https://www.facebook.com/primadonnapatras). Με 
τθν αποδοχι των παρόντων όρων και τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό, οι ςυμμετζχοντεσ 
ανεπιφφλακτα ςυναινοφν και αποδζχονται τθ δθμοςίευςθ των ονομάτων μζςω τθσ 
ανάρτθςισ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα (https://www.facebook.com/primadonnapatras).  

10. Σα δώρα ςτο ςφνολό τουσ είναι ςυγκεκριμζνα, προςωπικά, δεν δφνανται να 
εξαργυρωκοφν ςε χριμα οφτε να ανταλλαγοφν με άλλα, ακόμθ και αν είναι ίςθσ αξίασ, 
απαγορεφεται δε θ παραχώρθςθ τουσ από τον νικθτι ςε οποιονδιποτε τρίτο.  

11. Ρθτά διευκρινίηεται, ότι οποιαδιποτε ζξοδα απαιτοφνται για τθν παραλαβι 
οποιουδιποτε δώρου και τυχόν νόμιμοι φόροι ι κρατιςεισ υπζρ τρίτων ι άλλα τζλθ ι 
φόροι επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον νικθτι.  

12. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει και ςυνεπάγεται ανεπιφφλακτθ 
αποδοχι των όρων του διαγωνιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ και των όρων χριςθσ τθσ οικείασ 
Ιςτοςελίδασ.  

13. Οι υμμετζχοντεσ δεν ζχουν οφτε αποκτοφν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα πάνω 
ςτα ςιματα, ονόματα, ενδείξεισ εμβλιματα και λοιπά διακριτικά τθσ διοργανώτριασ 
εταιρείασ, και των ςυνεργαηομζνων εταιρειών. 

14. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατθρεί τθν ευχζρεια να ακυρώνει ςυμμετοχζσ 
εφόςον δεν πλθροφν τουσ όρουσ του παρόντοσ. Οι υμμετζχοντεσ οφείλουν να ενεργοφν 
νόμιμα και μζςα ςτο πλαίςιο των χρθςτών και ςυναλλακτικών θκών. Οποιαδιποτε ενζργεια 
ι ςυμπεριφορά κάποιου υμμετζχοντοσ κρικεί από τθν Διοργανώτρια παράνομθ ι 
καταχρθςτικι ι αντιςυμβατικι τότε θ Διοργανώτρια και οι ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ ζχουν 
το δικαίωμα να τον αποκλείςουν τελείωσ από το διαγωνιςμό, ακόμθ και να ακυρώςουν το 
δώρο ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ.  Η Διοργανώτρια εταιρεία διατθρεί το 
δικαίωμα να αρνθκεί τθν ςυμμετοχι προςώπων που δεν πλθροφν,  τουσ όρουσ του 
Διαγωνιςμοφ ι για γενικότερουσ οικονομοτεχνικοφσ λόγουσ, οποιαδιποτε ςτιγμι και για 
οποιονδιποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφερομζνων των περιπτώςεων τθσ 
 απάτθσ, ι μθ ζγκυρθσ ι ζγκαιρθσ ςυμμετοχισ τθν ώρα που δθλώνει ςυμμετοχι για το 
Διαγωνιςμό. Μετά τθν εκπνοι τθσ διάρκειασ τθσ προωκθτικισ ενζργειασ κάκε υποχρζωςθ 
τθσ Διοργανώτριασ Εταιρείασ παφει να υφίςταται, μθ υπεχοφςθσ οιαςδιποτε υποχρζωςθσ ι 
ευκφνθσ ζναντι των ςυμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν κα υπζχει οφτε κα αναλαμβάνει 
οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των υμμετεχόντων. 

15. Οι εταιρείεσ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ και ICAP 
Group S.A. κα τθριςουν αρχείο με τα μθ ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα που κα 
ςυλλεχκοφν κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ (εφεξισ το Αρχείο), ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 2472/1997, όπωσ ιςχφει, του Ν. 3471/2006 και τισ Αποφάςεισ και Οδθγίεσ 
τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα για τθν «προςταςία του ατόμου 
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από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα». Σο Αρχείο κα μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν αποςτολι διαφθμιςτικοφ υλικοφ και δειγμάτων προϊόντων από τθν 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.  Κάκε ςυμμετζχων ζχει δικαίωμα να 
ηθτιςει οποτεδιποτε, και χωρίσ επιβάρυνςθ, τθν επιβεβαίωςθ, τροποποίθςθ ι διαγραφι 
ςτοιχείων του που τθροφνται ςτο Αρχείο, κατά τουσ όρουσ του Ν. 2472/1997, όπωσ ιςχφει 
και να αςκιςει τα δικαιώματα του παρζχει ο Ν.2472/1997, ιδίωσ τα δικαιώματα των 
άρκρων 11 (δικαίωμα ενθμζρωςθσ), 12 (δικαίωμα πρόςβαςθσ) και 13 (δικαίωμα 
αντιρριςεωσ). Για τυχόν άςκθςθ των ςχετικών δικαιωμάτων από τουσ ςυμμετζχοντεσ, οι 
τελευταίοι μποροφν να επικοινωνιςουν ςτα τθλζφωνα: 2610 314770 (αςτικι χρζωςθ).  

16. Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ  δικαιοφται να 
τροποποιιςει τουσ εκάςτοτε όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά δίκαιθ κρίςθ. 

17. Εφαρμοςτζο δίκαιο για τθν παροφςα διοργάνωςθ προώκθςθσ προϊόντων και 
τουσ παρόντεσ όρουσ κα είναι το Ελλθνικό και αποκλειςτικά αρμόδια κα είναι τα 
δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 


