
 
 

 
 
 
 
OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η «ΕΡΓΟΦΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Κατασκευής και Τοποθέτησης Κρυστάλλων – 
Carglass®» που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής (Τατοϊου 53), εφεξής καλούμενη 
«Εταιρία», διοργανώνει ηλεκτρονικά διαγωνισμό με τους παρακάτω αναλυτικούς όρους 
συμμετοχής και ανάδειξης νικητών: 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που 
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και 
δεν είναι ανίκανα για δικαιοπραξία. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι 
υπάλληλοι/ εργαζόμενοι της «Εταιρίας», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως 
2ου βαθμού. 

 

2. Για την  έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται ο συμμετέχων από τον 
ατομικό του λογαριασμό στο Facebook να αναφέρει στα σχόλια της δημοσιευμένης 
την 22η Ιανουαρίου 2021 ανάρτησης της σελίδας έναν ή περισσότερους ακολούθους 
του. 

 

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μέσω του ατομικού 
του λογαριασμού στο Facebook. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η 
αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, όπως επίσης και δεν απαιτείται λήψη προσφοράς για 
οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και 
συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. 

 
4. Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει από την 22

η
 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 και θα έχει 

διάρκεια έως την 31
η
 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59. Η κλήρωση για την ανάδειξη 

των νικητών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας (Λεωφ. Τατοϊου 53, 
Μεταμόρφωση) την 2

η
 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Η διοργανώτρια δύναται να 

τροποποιήσει την ημερομηνία και ώρα του διεξαγωγής της κλήρωσης με ανακοίνωσή 
της μέσω της σελίδας της στο Facebook. Θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές και 
είκοσι (20) αναπληρωματικοί. 

 



 
 

5. Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν από ένα (1) Καθαριστικό Καμπίνας 
Αυτοκινήτου AirCon Refresher Spray. Ρητά διευκρινίζεται ότι το παραπάνω δώρο 
παρέχεται λόγω προκήρυξης διαγωνισμού και από ουδεμία άλλη αιτία ειδικά λόγω 
δωρεάς. 

 

6. Όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος, συμμετέχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα 
διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2021, στα γραφεία της ΕΡΓΟΦΙΛ AE – Carglass®. Το 
διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το app-sorteos.com.  

 
7. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

www.carglass.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λάβει ακριβές 
αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Εταιρία. 

 
8. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ως προς τους νικητές θα δημοσιευθεί κατόπιν 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας της κλήρωσης και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
στην σελίδα της στο Facebook. Οι νικητές της κλήρωσης του Διαγωνισμού 
υποχρεούνται να δηλώσουν εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση αυτή με την 
Εταιρία εάν αποδέχεται το έπαθλο διαφορετικά χάνει κάθε δικαίωμα επ’ αυτού. Το 
έπαθλο όσον αφορά στο είδος του είναι προκαθορισμένο και αποκλείεται ανταλλαγή 
ή εξαργύρωσή του σε οποιαδήποτε τιμή, είναι δε προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται 
σε τρίτους. Η ημερομηνία παραλαβής του επάθλου θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της 
Εταιρίας με τον νικητή. Οι νικητές της κλήρωσης συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ 
μέρους της Εταιρίας προβολή του γεγονότος και των στοιχείων του. Προϋπόθεση για 
την παραλαβή του επάθλου από τους νικητές είναι η υποβολή και επίδειξη της 
αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και η επιβεβαίωση της ταυτότητός 
τους μέσω του λογαριασμού του φερόμενου ως νικητή στο Facebook. 

9. Σε περίπτωση που οι νικητές: 
α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και ακυρωθεί η συμμετοχή τους 
β) δεν αποδεχθούν το έπαθλο ή 
γ) δεν προσέλθουν για την παραλαβή τους, χάνουν αυτοδίκαια και οριστικά κάθε 
δικαίωμά τους για το έπαθλο. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 13 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)  - ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρία με την επωνυμία “ 
ΕΡΓΟΦΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Κατασκευής και Τοποθέτησης Κρυστάλλων – 
Carglass®”. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι 
αποκλειστικά η διενέργεια του διαγωνισμού και η ανάδειξη  και προβολή των νικητών 
(διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού, ενημέρωση και επικοινωνία με νικητές) στο 
πλαίσιο της διαφημιστικής ενέργειας του διαγωνισμού. Αποδέκτες των προσωπικών σας 
δεδομένων είναι: ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το Facebook, μέσω της χρήσης του 
λογαριασμού σας στο Facebook. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται να μην προωθήσει 
τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας διατηρούνται όσο χρόνο διαρκεί o διαγωνισμός και για δύο (2) μήνες 
από την ανάδειξη των νικητών και επιπλέον όσο απαιτείται για άλλους νόμιμους λόγους (π.χ. 
αποδεικτικούς, για την υποστήριξη εννόμων αξιώσεων). 
Έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των 
προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης για περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα 
εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα φορητότητας, καθώς και δικαίωμα να προβάλλεται 
αντιρρήσεις όταν μία απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση). Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων 
σας τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των 
αρμοδίων αρχών. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).  

Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι η 
συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση σύμφωνα με την έννοια της 
Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων  προσωπικού 
χαρακτήρα για την εκ μέρους της Εταιρίας τήρηση αρχείου με τα στοιχεία αυτά και την 
επεξεργασία τους για την διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού και για σκοπούς 
ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ρητή 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα  στον 

http://www.dpa.gr/


 
 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Εθνική Νομοθεσία για την 
προστασία των προσωπικών Δεδομένων. 
 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή και να δημοσιεύσει 
φωτογραφίες τους σχετικά με την απονομή του επάθλου στο Facebook ή και στην ιστοσελίδα 
της στο διαδίκτυο καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος. 
Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό στην παραπάνω 
αναφερόμενη παρουσίαση ή προβολή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή τους. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ 

Οι νικητές της κλήρωσης θα μπορεί να παραλάβουν το δώρο τους από τα εταιρικά 

καταστήματα της Εταιρίας και έπειτα από προκαθορισμένο ραντεβού. 

 
 
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 
•  Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την προκήρυξη 
ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης υπό την προϋπόθεση σχετικής 
δημοσίευσης και πρόσφορης γνωστοποίηση προς το κοινό μέσω της σελίδας της στο 
Facebook. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε 
δικαίωμα στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρίας. 
 
• Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει συμμετέχοντες που δεν ακολούθησαν τις 
σωστές πρακτικές ή έγραψαν μη σχετιζόμενα με το διαγωνισμό ή υβριστικά μηνύματα.  
 
• Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει κατά πόσο ο λογαριασμός στο Facebook 

των νικητών ανήκει πραγματικά στους φερόμενους ως συμμετέχοντες / νικητές. 


