Όροι Συμμετοχής:
1.Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αφορούν στην ενέργεια που διοργανώνεται από την NN
Hellas για την παροχή 450 δωρεάν μαστογραφιών. Η ενέργεια, που θα πραγματοποιηθεί από τις
15/06/2018 έως τις 31/12/2019, διοργανώνεται από την εταιρία NN Hellas, η οποία έχει έδρα στην
Καλλιθέα, Αθήνα, ΤΚ 176 71. Η συμμετοχή στην ενέργεια είναι δωρεάν.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας ηλικίας 20 ετών και
άνω έως και 65 ετών, με εξαίρεση τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους
Διαμεσολαβητές/Συνεργάτες της NN Hellas.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος, λαμβάνει μέρος στην ενέργεια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του στη σχετική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα
www.zoimprosta.gr.
4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή με τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο μόνο
μία φορά. Oι νικητές θα είναι τετρακόσιοι πενήντα (450), και θα αναδειχθούν βάσει χρονικής
σειράς προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των μαστογραφιών.
5. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των
στοιχείων τους.
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν συμπληρώσει ορθώς ή αληθώς τα πλήρη στοιχεία του
στην φόρμα επικοινωνίας, η εταιρία NN Hellas έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει κατά
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
6. Κάθε συμμετέχων που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες συμμετοχής που περιγράφονται στους
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα αποκλείεται αυτομάτως από την ενέργεια.
7. Oι 450 συμμετέχοντες θα λάβουν επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στην ενέργεια στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα δηλώσουν.
8. Οι μαστογραφίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στον πάροχο υπηρεσιών υγείας της επιλογής
κάθε συμμετέχοντα έως 31.12.2019. Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας θα αναφέρονται στην
επιβεβαίωση συμμετοχής που οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την εταιρία.
9. Κάθε πάροχος υπηρεσιών υγείας προσφέρει έναν συγκεκριμένο αριθμό μαστογραφιών και όταν
ο αριθμός αυτός εξαντληθεί, τότε λήγει και η ενέργεια.
10. Η NN Hellas δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία, απώλεια, τραυματισμό ή
απογοήτευση των υποψηφίων που συμμετέχουν στην ενέργεια ή που τυχόν προκύψουν ως
αποτέλεσμα της αποδοχής οποιουδήποτε δώρου.
11. Η διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και
να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία
συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η
διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή
οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά
την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως,
εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται
κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
12. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις ή να ακυρώσει/αλλάξει τις προσφερόμενες μαστογραφίες σε οποιοδήποτε στάδιο

χωρίς προειδοποίηση. Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την
ενέργεια ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική
δημοσίευσή της στη σελίδα https://www.zoimprosta/oroi-diagwnismou.
13. Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι με οιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους
συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η NN Hellas έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως
υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της
ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Οι συμμετέχοντες επίσης δηλώνουν ρητά
ότι έχουν λάβει τη συναίνεση, συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τυχόν τρίτων προσώπων να
καταγράψουν τα προσωπικά δεδομένα τους. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την NN
Hellas, είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει (διαφημιστικές εταιρίες),
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων του
νικητή και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν,
για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των
προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας NN Hellas. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε
άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία
των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006, το
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και τις
Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι
συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την
επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο,
επικοινωνώντας με την εταιρία NN Hellas, Λεωφόρος Συγγρού 198, 17671 Καλλιθέα.
14. Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια, όλοι οι υποψήφιοι αποδέχονται τους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις.
15. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ενέργεια
ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

