ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΟΝ Σοκοφρέτα - TRAVEL MODE ON»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία «ΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ»
(καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Τ.Κ. 185 47, Νέο
Φάληρο, Πειραιάς, Αττικής, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Magnet
ΑΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 32, Τ.Κ. 15125, (καλούμενη στο εξής «Διαφημιστική»)
προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «ΙΟΝ Σοκοφρέτα - TRAVEL MODE ON» στο
πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «ΙΟΝ Σοκοφρέτα» της Εταιρείας.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός ΙΟΝ Σοκοφρέτα - TRAVEL MODE ON θα διαρκέσει από την 29/11/2021 (και ώρα
Ελλάδος 00:01) μέχρι και την 09/05/2022 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν
ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το
Διαγωνισμό.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στις εβδομαδιαίες κληρώσεις του διαγωνισμού ΙΟΝ Σοκοφρέτα - TRAVEL
MODE ON έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον
έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: ΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ και MAGNET A.E. καθώς και των
συγγενών αυτών α’ και β’ βαθμού και των συζύγων τους.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά
τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Εταιρεία ή η Διαφημιστική δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που
για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά
της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας και της
Διαφημιστικής ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και
συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.sokofreta.gr.
Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη
συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.
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Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να λάβει μέρος στο
Διαγωνισμό ακολουθώντας τα εξής βήματα:
1. Να μεταβεί στην ιστοσελίδα www.sokofreta.gr
2. Να απαντήσει σε 3 ερωτήσεις για τις προσωπικές του προτιμήσεις
3. Να καταχωρήσει τα στοιχεία του στα σχετικά πεδία ήτοι:
• Ονοματεπώνυμο
• Email
• Κινητό τηλέφωνο
4. Να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Αποδέχομαι τους
Όρους Συμμετοχής»
5. Να αποδεχτεί της Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου
«Αποδέχομαι την Πολιτική απορρήτου» (https://www.ion.gr/el/privacy-policy)
Εφόσον ο συμμετέχων το επιθυμεί δύναται να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου «Επιθυμώ να λαμβάνω το
newsletter».
Με την ολοκλήρωση των ως άνω υπό 1 έως και 5 βημάτων καταχωρείται η συμμετοχή για την
κλήρωση της συγκεκριμένης εβδομάδας.
Εάν, μετά την υποβολή συμμετοχής, ο συμμετέχων μοιραστεί τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό
(δηλαδή κάνει «share» στο Facebook), τότε κερδίζει μία επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση.

Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα μέχρι δύο συμμετοχών (ήτοι μία με την υποβολή των
στοιχείων του και μία ακόμα εάν «μοιραστεί» τη συμμετοχή του) σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση στο
πλαίσιο του Διαγωνισμού.
Όλοι οι συμμετέχοντες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις θα συμμετέχουν τόσο στη μηνιαία κλήρωση όσο
και στην τελική κλήρωση με μία συμμετοχή.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος.

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
Για την ανάδειξη των νικητών των εβδομαδιαίων κληρώσεων του Διαγωνισμού, θα γίνουν κατά τη
συνολική διάρκειά του, όπως παραπάνω αναφέρεται, 21 τυχαίες εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές
κληρώσεις μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 44 νικητές και 44
επιλαχόντες.
Ειδικότερα, ξεκινώντας από τις 6/12/2021 και κάθε Δευτέρα, στις 11.00 π.μ. θα πραγματοποιείται
τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση με όλες τις έγκυρες σύμφωνα με όσα αναφέρονται σχετικά παραπάνω
(και μη διαγραφείσες, όπως παρακάτω προβλέπεται) συμμετοχές της προηγούμενης εβδομάδας.
Σε περίπτωση που η Δευτέρα αντιστοιχεί σε αργία, η κλήρωση θα μεταφέρεται για την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
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Συγκεκριμένα οι εβδομαδιαίες κληρώσεις του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στις εξής
ημερομηνίες:
Κλήρωση
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
11η
12η
13η
14η
15η
16η
17η
18η
19η
20η
21η

Χρονική περίοδος
29/11/2021 – 05/12/2021
06/12/2021 – 12/12/2021
13/12/2021 – 19/12/2021
20/12/2021 – 26/12/2021
27/03/2021 – 02/01/2022
03/01/2022 – 09/01/2022
10/01/2022 – 16/01/2022
17/01/2022 – 23/01/2022
24/01/2022 – 30/01/2022
31/01/2022 – 06/02/2022
07/02/2022 – 13/02/2022
14/02/2022 – 20/02/2022
21/02/2022 – 27/02/2022
28/02/2022 – 06/03/2022
07/03/2022 – 13/03/2022
14/03/2022 – 20/03/2022
21/03/2022 – 27/03/2022
28/03/2022 – 03/04/2022
04/04/2022 – 10/04/2022
11/04/2022 – 17/04/2022
18/04/2022 – 24/04/2022

Ημερομηνία Κλήρωσης
06/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
27/12/2021
03/01/2022
10/01/2022
17/01/2022
24/01/2022
31/01/2022
07/02/2022
14/02/2022
21/02/2022
28/02/2022
08/03/2022
14/03/2022
21/03/2022
28/03/2022
04/04/2022
11/04/2022
18/04/2022
26/04/2022

Για την ανάδειξη των νικητών των μηνιαίων κληρώσεων του Διαγωνισμού, θα γίνουν κατά τη
συνολική διάρκειά του, όπως παραπάνω αναφέρεται, 5 τυχαίες μηνιαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις
μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 5 νικητές και 5 επιλαχόντες.
Συγκεκριμένα οι μηνιαίες κληρώσεις του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:
Κλήρωση
1η
2η
3η
4η
5η

Χρονική περίοδος
29/11/2021-26/12/2021
27/12/2021-30/01/2022
31/01/2022- 27/02/2022
28/02/2022-27/03/2022
28/03/2022-24/4/2022

Ημερομηνία Κλήρωσης
27/12/2021
31/01/2022
28/02/2022
28/03/2022
26/04/2022

Στις ως άνω κληρώσεις θα συμμετέχουν οι έγκυρες συμμετοχές των τεσσάρων (4) εβδομάδων του
προηγούμενου μήνα.
Οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.sokofreta.gr εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στην παραπάνω σελίδα, η Διαφημιστική θα
επικοινωνεί είτε με e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να επαληθεύσει τα προσωπικά
τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) και να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα
ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους.
Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την αποστολή του e-mail ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας
(σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε
επικοινωνία με κάποιον νικητή προκειμένου να γίνει η ανωτέρω ενημέρωση (ήτοι, δεν έχει λάβει
απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.
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Για την ανάδειξη του Μεγάλου Νικητή, θα πραγματοποιηθεί μία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση,
ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στον όρο 4. Η κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί τις 09/05/2022 στις 14:00 και θα επιλεχθεί 1 νικητής και 1 επιλαχών για το μεγάλο
δώρο. Το όνομα του νικητή και του επιλαχόντα θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα στις 16:00 στη
σελίδα www.sokofreta.gr. Εντός μίας (1) εργάσιμης από τη δημοσίευση των ονομάτων του νικητή
και του επιλαχόντα στη παραπάνω σελίδα η Διαφημιστική θα επικοινωνήσει είτε με e-mail είτε/και
τηλεφωνικά με τον νικητή, για να επαληθεύσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
τηλέφωνο, email) και να τον ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσει για την παραλαβή του
μεγάλου δώρου.
Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την αποστολή του e-mail ή/και της τηλεφωνικής
επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διαφημιστική δεν μπορέσει
να έρθει σε επικοινωνία με τον νικητή (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα
ενημερώνεται ο επιλαχών.

6. ΔΩΡΑ
Τα δώρα του Διαγωνισμού που θα δίνονται μέσω των εβδομαδιαίων κληρώσεων είναι τα παρακάτω:
-

22 δραστηριότητες για δύο άτομα με επιλογή από τις ακόλουθες:
o Rafting στον Λούσιο και Αλφειό
o Canyoning στα Μανίκια
o River Trekking στον Άνω Βοϊδομάτη
o Ανάβαση Scramble στην Αγιά
o Ανάβαση στη Δρακόλιμνη
o Βόλτα με Χιονορακέτες στο πανέμορφο χειμερινό τοπίο το Παρνασσού
o Πεζοπορία στα “Χνάρια της Αρκούδας” Ursatrail
o Mountain Bike στη Λίμνη Πλαστήρα
o Via Ferrata στη Μαύρη Σπηλιά

Σε κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνονται τα εξής:
• Η δραστηριότητα
• Τυχόν μεταφορές που απαιτούνται για την υλοποίηση έκαστης δράσης (από την τοπική βάση της
Trekking μέχρι την δραστηριότητα)
• Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός έκαστης δράσης
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και επαγγελματικής ευθύνης
• Ασφάλεια ατυχήματος
Τα ανωτέρω δώρα (δραστηριότητες) θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με την εταιρεία OUTDOOR
TRAINING IKE (TREKKING HELLAS) (διεύθυνση Δ. Γούναρη 96, Μαρούσι).
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-

-

17 διπλά (34 σύνολο) ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ΄επιστροφής (για οποιοδήποτε ελληνικό
προορισμό με προγραμματισμένο δρομολόγιο σε οικονομική θέση (όχι με χρήση καμπίνας).
(1 νικητής από κάθε κλήρωση, ο πρώτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της
κλήρωσης, όπως εμφανίζεται στον πίνακα κατωτέρω).
5 διπλά (10 σύνολο) αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού μετ΄επιστροφής. Τα εισιτήρια είναι
για οποιαδήποτε ελληνικό προορισμό σε προγραμματισμένο δρομολόγιο οικονομικής θέσης
με χειραποσκευή και φόρους αεροδρομίων (1 νικητής από κάθε κλήρωση, ο δεύτερος
κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης, όπως εμφανίζεται στο πίνακα
κατωτέρω).

Τα δώρα του Διαγωνισμού που θα δίνονται μέσω των μηνιαίων κληρώσεων είναι τα παρακάτω:
-

5 διπλά πακέτα διακοπών εσωτερικού (10 άτομα) . Τα πακέτα διακοπών αφορούν,
επιλεγμένο, από το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό γραφείο (βλ. παρακάτω), Ελληνικό
προορισμό με αεροπορική πρόσβαση και περιλαμβάνουν:
o Αεροπορικό εισιτήριο μετ΄επιστροφής προγραμματισμένης πτήσης σε οικονομική
θέση με φόρους αεροδρομίων και παραδοτέα βαλίτσα.
o Επιλεγμένο, από το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό γραφείο (βλ. παρακάτω), ξενοδοχείο
τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων για δυο (2) διανυκτερεύσεις.
o Μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο του προορισμού
(1 νικητής από κάθε κλήρωση).

Το δώρο του Μεγάλου Νικητή είναι:
-

1 διπλό πακέτο διακοπών (2 άτομα) σε, επιλεγμένη, από το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό
γραφείο (βλ. παρακάτω), πρωτεύουσα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και περιλαμβάνει:
o Αεροπορικό εισιτήριο μετ΄επιστροφής προγραμματισμένης πτήσης σε οικονομική
θέση με φόρους αεροδρομίων και παραδοτέα βαλίτσα.
o Επιλεγμένο,
από το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό γραφείο (βλ. παρακάτω),
ξενοδοχείο τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων για δυο (2) διανυκτερεύσεις.
o Μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο του προορισμού.

Τα ανωτέρω δώρα (ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια, πακέτα διακοπών εσωτερικού και πακέτο
διακοπών εξωτερικού) θα δοθούν σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο GS Travel (Διεύθυνση
Μαραθωνομάχων 2, Αθήνα 164 52)
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Οι ημερομηνίες των κληρώσεων (εβδομαδιαίων, μηνιαίων και μεγάλου νικητή) και των δώρων που
αντιστοιχούν σε αυτές είναι ως ακολούθως:
Δεκέμβριος 2021
6/12
1η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά

Ιανουάριος 2022
3/1
5η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά

13/12
2η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά

10/1
6η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά

20/12
3η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά

17/1
7η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά

27/12
4η κλήρωση
3 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Αεροπορικά
3) 1 Πακέτο διακοπών

24/1
8η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά

Φεβρουάριος 2022
7/2
10η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά
14/2
11η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά
21/2
12η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά
28/2
13η κλήρωση
3 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Αεροπορικά
3) 1 Πακέτο διακοπών

31/1

Μάρτιος 2022
7/3
14η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά
14/3
15η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά
21/3
16η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά
28/3
17η κλήρωση
3 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Αεροπορικά
3) 1 Πακέτο διακοπών

9η κλήρωση
3 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Αεροπορικά
3) 1 Πακέτο διακοπών
Απρίλιος 2022
4/4
18η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά
11/4
19η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά
18/4
20η κλήρωση
2 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 2 Δραστηριότητες
2) 2 Ακτοπλοϊκά
25/4
21η κλήρωση
5 ΝΙΚΗΤΕΣ
1) 4 Δραστηριότητες
2)4 Αεροπορικά
3) 1 Πακέτο διακοπών

Μάιος 2022
9/5
22η Κλήρωση
1Μεγάλος Νικητής
1 Ταξίδι (2) διανυκτερεύσεις στο
εξωτερικό
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Οι δραστηριότητες θα πρέπει να προγραμματισθούν/πραγματοποιηθούν το αργότερο εντός έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του νικητή και για την πραγματοποίησή τους απαιτείται
κράτηση.
Τα εισιτήρια (ακτοπλοϊκά /αεροπορικά) πρέπει να εκδοθούν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία ανακοίνωσης του νικητή και για την πραγματοποίησή τους απαιτείται κράτηση.
Τα πακέτα διακοπών (εσωτερικού) θα πρέπει να προγραμματισθούν το αργότερο μέχρι και έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία ανακοίνωσης του νικητή και για την πραγματοποίησή τους απαιτείται
κράτηση.
Το πακέτο διακοπών (εξωτερικού) θα πρέπει να προγραμματισθεί το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες
από την ημερομηνία ανακοίνωσης του νικητή και για την πραγματοποίησή του απαιτείται κράτηση.
Εκπρόσωποι της Διαφημιστικής θα επικοινωνήσουν με τους νικητές για να οργανώσουν τις
λεπτομέρειες. Οι νικητές για την παραλαβή του δώρου πρέπει να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα τους
όρους που διέπουν τις αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και λοιπές μετακινήσεις, αυτές των ξενοδοχείων
που θα διαμείνουν (ανάλογα με το δώρο που κερδίζουν) καθώς και των πρακτορείων που διαθέτουν
τα δώρα. Επίσης οφείλουν να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις των όρων και περιορισμών λόγω της
πανδημίας COVID – 19 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία καθώς και την νομοθεσία του κράτους
που θα επισκεφθούν (αναφορικά με το ταξίδι στο εξωτερικό).
Εάν νικητής είναι ανήλικος (ήτοι κάτω των 18 ετών) μπορεί να ταξιδέψει ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα με
συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα. Για αεροπορικές μετακινήσεις και ταξίδια εξωτερικού ο ανήλικος
νικητής μπορεί να ταξιδέψει μόνον με συνοδεία ενηλίκου πρώτου βαθμού συγγένειας (οπότε σε
αυτή την περίπτωση ο ενήλικος συγγενής και ο ανήλικος θα αποτελούν τα δύο άτομα για το
αεροπορικό εισιτήριο ή το ταξίδι).
Η Εταιρεία και η Διαφημιστική δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οποιοσδήποτε
νικητής απαγορεύεται ή δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες ή/και να
ταξιδέψει τις προγραμματισμένες ημέρες των πακέτων για οποιονδήποτε λόγο.
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών κατά τα ανωτέρω
αναφερόμενα και δικαίωμα σε όλα τα δώρα.
Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε
μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.
Η ευθύνη της Εταιρείας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των
παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων. Η Εταιρεία και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη
ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή
ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη
άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή
της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε
υποχρέωση της Εταιρείας και της Διαφημιστικής σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.
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7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στη συλλογή, επεξεργασία και
αποθήκευση (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους
δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από την Εταιρεία ή/και από άλλα τρίτα
πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των
δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανακήρυξης των νικητών και
της αποστολής των δώρων, σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους.
Η Εταιρεία ζητά και επεξεργάζεται τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα που χρειάζονται για τη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την απόδοση των δώρων.
Υπεύθυνος επεξεργασίας: είναι η «ΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ
ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ» (η Εταιρεία) σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «MAGNET A.E.» (ως
εκτελούσα την επεξεργασία)
Δεδομένα: Για αυτό το λόγο συλλέγουν τα ακόλουθα αναγνωριστικά στοιχεία όνομα, επώνυμο
συμμετέχοντα καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας συμμετέχοντα (διεύθυνση e-mail- τηλέφωνο).
Υποκείμενα των Δεδομένων: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα
Δεδομένα τους στην ειδική εφαρμογή.
Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η απόδοση των
δώρων και, μόνον εφόσον το Υποκείμενο έχει συμπληρώσει το πεδίο συναίνεσης για τη λήψη
ενημερωτικών email ή ενημέρωση του Υποκειμένου για τα προϊόντα ΙΟΝ και τις προωθητικές
ενέργειες των προϊόντων αυτών.
Η Νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συγκατάθεσή των Υποκειμένων των
Δεδομένων.
Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες: H «ΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ», η «MAGNET A.E.» και το υπαλληλικό
προσωπικό τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Η «MAGNET A.E.». έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία: να τηρεί
εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί της, για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, να μη
διαβιβάζει σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνει τα κατάλληλα
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική
ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, να σχεδιάζει τα συστήματα της,
ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνει αυτές
τις υποχρεώσεις της, να ενημερώνει άμεσα τη Εταιρεία για κάθε περιστατικό που αφορά την
παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου των Δεδομένων, να συμμορφώνεται με το
νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούσα την επεξεργασία.
Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων: Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα, σε φυσικό ή
ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας του Διαγωνισμού και μέχρι την απόδοση των δώρων.
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων τα δεδομένα θα διατηρούνται για ένα
(1) έτος. Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης. Εφόσον το Υποκείμενο έχει
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δώσει τη συναίνεσή του για λήψη ενημερωτικών email τα δεδομένα θα διατηρούνται μέχρι τρία (3)
έτη από τη λήξη του Διαγωνισμού.
Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα: Η Εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και
τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή
αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας
(ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία
υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου).
Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα
πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το
δικαίωμα να λάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά γνώση των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τους αποδέκτες των δεδομένων στους
οποίους κοινολογήθηκαν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων. Περαιτέρω, το
Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων,
δικαίωμα διαγραφής (αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς
επεξεργασίας ή στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, όπου απαιτείται), δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας (για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων του Υποκειμένου
των Δεδομένων ως προς την επεξεργασία), δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων
και η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί
και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος του Υποκειμένου των Δεδομένων ή αν
δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα, το Υποκείμενο
των Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο
τηλέφωνο 800 800 80 80 ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail: info@ion.gr . Το αίτημα του
Υποκειμένου των Δεδομένων απαντάται δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός
ενός (1) μηνός από τότε που ελήφθη. Αν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως
λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια
στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή τους. Η Επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με
το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το
ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών
δεδομένων. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600,
contact@dpa.gr), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει τον
ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους,
πέραν από τους συνεργάτες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού
και στην απόδοση των δώρων σε αυτούς (σε περίπτωση που το Υποκείμενο των δεδομένων έχει
δώσει τη συναίνεση του για την λήψη ενημερωτικών email, τα δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε
τρίτους, πέραν από τους συνεργάτες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στη διαδικασία ενημέρωσης).Στα πλαίσια της
παρούσας ενέργειας η Εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων,
όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας
αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.
9

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού,
της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας, των ‘Όρων χρήσης της ιστοσελίδας
www.ion.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την
διενέργεια του Διαγωνισμού.
Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Εταιρεία και η Διαφημιστική
διατηρούν, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβούν στην ακύρωση της συμμετοχής
οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και
κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπο κάποιου
συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του
Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή
εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω
στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Εταιρεία και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να
αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το
Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της
Εταιρείας στο www.sokofreta.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία
ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το
www.sokofreta.gr. Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό
τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η
αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες
με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
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