Όροι Διαγωνισμού
«ELPEDISON IRONMAN»
1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΑΕ» με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου
18-20) (στο εξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει ένα διαγωνισμό με τίτλο «ELPEDISON IRONMAN» (στο εξής
ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί για τους επισκέπτες της EXPO AREA του Διοργανωτή στο
ξενοδοχείο Costa Navarino (περαιτέρω «EXPO AREA») κατά τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης με την
επίσημη ονομασία IRONMAN® 70.3® Greece Costa Navarino. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο

καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής
ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν
στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών την ημέρα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) τα πάσης φύσεως στελέχη, τα όργανα διαχείρισης και οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή
(β) τα πρόσωπα συγγένειας Α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους, στελέχη και όργανα
διαχείρισης και οι σύζυγοι αυτών
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από
τις 12/04/2019. Διευκρινίζεται ότι τυχόν συμμετοχές μετά τη λήξη του Διαγωνισμού δεν θα λαμβάνονται
υπόψη.
5. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη συμπλήρωση των στοιχείων του
συμμετέχοντος (ονοματεπώνυμο και τηλ. επικοινωνίας ή/και email) στην ειδική φόρμα που θα χορηγείται
στην EXPO AREA του Διοργανωτή.
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται να είναι ο συμμετέχων να είναι πελάτης των
υπηρεσιών/προϊόντων του Διοργανωτή.
6. Δώρα. Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:
- ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ 2 ΤΥΧΕΡΟΥΣ
Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο δώρο αφορά αποκλειστικά τη Χρέωση Προμήθειας της ηλεκτρικής
ενέργειας, ρητώς εξαιρουμένων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, των δημοτικών τελών και της χρέωσης για την
ΕΡΤ, του ΦΠΑ καθώς και των πάσης φύσεως μελλοντικώς επιβληθέντων συνεισπραττόμενων τελών και
φόρων.

Επισημαίνεται ότι βασική προϋπόθεση λήψης του συγκεκριμένου δώρου του διαγωνισμού από τους νικητές
αποτελεί η σύναψη συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των νικητών και του Διοργανωτή.
Ως προς την υπογραφή και λειτουργία των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του
Διοργανωτή και των νικητών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) ως ισχύει.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SCOOTERS ΓΙΑ 2 ΤΥΧΕΡΟΥΣ
Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν θα έχουν το δικαίωμα επιλογής άλλου Δώρου
εκτός από αυτό που θα έχουν κερδίσει. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα ανταλλαγής των Δώρων με χρήματα, ή
οποιαδήποτε άλλο αντάλλαγμα.
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία
της τυχαίας κλήρωσης (lucky-draw). Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22/04/2019 στα γραφεία
του Διοργανωτή (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 18-20, Αθήνα ΤΚ 15125).
8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Οι νικητές θα ανακοινώνονται στο διαδικτυακό
τόπο www.elpedison.gr καθώς και στη σελίδα facebook της Εταιρείας.
Μετά την κλήρωση και εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών από την ανακοίνωση της νίκης, οι νικητές της κλήρωσης
του διαγωνισμού θα ενημερωθούν για το δώρο που κέρδισαν και την ενεργοποίηση αυτού με τηλεφωνική
επικοινωνία. Κατά την ανωτέρω επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του προκειμένου
να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία για την ενεργοποίηση του δώρου και να συναφθεί η σχετική σύμβαση
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άπρακτη παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από
την ως άνω γνωστοποίηση των νικητών, να διαθέσει κατά την διακριτική ευχέρεια της το δώρο που δεν
αναζητήθηκε από οποιοδήποτε των νικητών στον επόμενο επιλαχόντα, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.
9. Αποκλεισμός νικητή
Οποιοσδήποτε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους,
οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες Όρους,
(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 σαράντα οχτώ (48)
ώρες μετά από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή
παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
(στ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο να συνάψει σύμβαση προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του και αποδεικτικά χρήσης της
παροχής του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι άνω των 18 ετών κλπ.).
9. Ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από την διενέργεια του διαγωνισμού
προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, πέραν της παράδοσης των δώρων στους νικητές, εφόσον και
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10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
Διοργανωτή (www.elpedison.gr) και στην EXPO AREA του Διοργανωτή.
11. Προσωπικά Δεδομένα. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους προς
την Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία θα χορηγήσουν στο
Διοργανωτή μέσω της ειδικής φόρμας που θα υποβάλλουν, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για τις
ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι για την κλήρωση και επιβεβαίωση
της ταυτότητας των νικητών. Επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό
679/2016/ΕΕ και εν γένει το εθνικό και κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, καθώς και κάθε πράξη (κατευθυντήρια γραμμή, απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λ.π.) που
εκδίδεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΑΠΔΠΧ), Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (πρώην Ομάδα του άρθρου 29).
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφής δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για
την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες
σκοπούς. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί μόνο εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού. Δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα ούτε σε τρίτα μέρη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης
έγγραφης εντολής του συμμετέχοντος, ούτε εκτός Ελλάδας. Δεν επεξεργάζεται και δεν χρησιμοποιεί τα
προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους και μόνο
στο βαθμό που καθίσταται αναγκαίο.
Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στη
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, για να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα

των προσωπικών δεδομένων και κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα,
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια αλλά και εν γένει για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού η Εταιρεία αναλαμβάνει να διαγράψει όλα τα αρχεία με προσωπικά
δεδομένα που έχει λάβει από τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε μορφή με εξαίρεση τα δεδομένα των
νικητών και των συμμετεχόντων που έχουν υπογράψει σχετική συγκατάθεση προκείμενου ο Διοργανωτής να
επικοινωνήσει μαζί τους για προωθητικούς/ διαφημιστικούς σκοπούς, τα οποία είναι απαραίτητα για την
επικοινωνία της Εταιρείας μαζί τους και τα οποία θα διαγραφούν εφόσον δεν επιθυμούν να λάβουν το δώρο
τους ή με την ολοκλήρωση της επικοινωνίας για προωθητικούς/ διαφημιστικούς σκοπούς εφόσον δεν
συναφθεί σύμβαση προμήθειας με το Διοργανωτή.
Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν και μπορούν να ασκήσουν
τα κάτωθι δικαιώματά και δη (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, (β) το δικαίωμα
διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων του, (γ) το δικαίωμα διαγραφής
(«δικαίωμα στη λήθη»), (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του για τις
περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων του σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ. cd) και (στ) το δικαίωμα εναντίωσης
του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η εταιρεία μας, για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων οι συμμετέχοντες δύνανται να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση
στην επίσημη ιστοσελίδα του Διοργανωτή ή να επικοινωνούν με την Εταιρεία είτε τηλεφωνικώς στο τηλ.
2103441000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@elpedison.gr.
Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για
χρήση των ονομάτων τους με σκοπό τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για
την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της, σε
οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως
της αξιοποίησης του δώρου κλπ. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, συναινούν
ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των
ανωτέρω οριζόμενων, άρνηση οποιουδήποτε νικητή να συμμετέχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή
άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο,
νομιμοποιεί την Εταιρεία να αποκλείσει την περαιτέρω συμμετοχή του.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες
όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της
κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Δικτυακού Τόπου https://www.facebook.com/elpedison.gr/ με
ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά
σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
14. Αποδοχή των Όρων. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει
τους παρόντες όρους, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση αυτών και ότι αποδέχεται αυτούς στο σύνολό τους
ανεπιφύλακτα.

