
OΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Η «ΕΡΓΟΦΙΛ Αλψλπκνο Εηαηξεία Εκπνξίαο Καηαζθεπήο θαη Σνπνζέηεζεο Κξπζηάιισλ – 
Carglass®» πνπ εδξεχεη ζηελ Μεηακφξθσζε Αηηηθήο (Σαηντνπ 53), εθεμήο θαινχκελε 
«Εηαηξία», δηνξγαλψλεη ειεθηξνληθά δηαγσληζκφ κε ηνπο παξαθάησ αλαιπηηθνχο φξνπο 
ζπκκεηνρήο θαη αλάδεημεο ληθεηψλ: 
 
• Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ 
κφληκα ζηελ Ειιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ είλαη αλίθαλα 
γηα δηθαηνπξαμία. Απφ ηνλ Δηαγσληζκφ εμαηξνχληαη ηα ζηειέρε θαη νη ππάιιεινη/ εξγαδφκελνη 
ηεο «Εηαηξίαο», θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη ζπγγελείο ηνπο έσο 2νπ βαζκνχ. 
 
• Γηα ηελ  έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ Δηαγσληζκφ απαηηείηαη ν ζπκκεηέρσλ απφ ηνλ αηνκηθφ ηνπ 
ινγαξηαζκφ ζην Facebook λα έρεη απαληήζεη ζσζηά ζε κία εξψηεζε πνπ πξφθεηηαη λα 
αλαξηεζεί ζηελ ζειίδα ηεο “Carglass® Greece” ζην Facebook: 

 «Τί χρειάζεται μια κάμερα ADAS μετά την αντικατάσταση του παρμπρίζ;» 

Η ζσζηή απάληεζε είλαη ή πεξηιακβάλεη ηνλ φξν «επαλαξχζκηζε» ή ηνλ φξν 
«παξακεηξνπνίεζε». 
 
• Κάζε θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ κέζσ ηνπ αηνκηθνχ ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ζην Facebook. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε αγνξά 
πξντφληνο / ππεξεζίαο, φπσο επίζεο θαη δελ απαηηείηαη ιήςε πξνζθνξάο γηα νπνηνδήπνηε 
πξντφλ ή ππεξεζία. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη 
αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
• Ο Δηαγσληζκφο ζα μεθηλήζεη απφ ηελ Σεηάξηε, 30 Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη ψξα 18:00 θαη ζα 
έρεη δηάξθεηα έσο ηελ Σεηάξηε 06 Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ψξα 23:59. Η θιήξσζε γηα ηελ 
αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία καο (Λεσθ. Σαηντνπ 53, 
Μεηακφξθσζε) ηελ Πέκπηε, 07/02/2019, θαη ψξα 16:00. Η δηνξγαλψηξηα δχλαηαη λα 
ηξνπνπνηήζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηεμαγσγήο ηεο θιήξσζεο κε αλαθνίλσζή ηεο 
κέζσ ηεο ζειίδαο ηεο ζην Facebook. Θα αλαδεηρζνχλ πέληε (5) ληθεηέο. 
 
• Κάζε ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θεξδίζεη απφ έλα ζεη παινθαζαξηζηήξσλ Bosch. Ρεηά 
δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα παξαπάλσ δψξα παξέρνληαη ιφγσ πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ θαη απφ 
νπδεκία άιιε αηηία εηδηθά ιφγσ δσξεάο. 
 
Όινη φζνη έρνπλ ιάβεη κέξνο, ζπκκεηέρνπλ ζηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 
07 Φεβξνπαξίνπ 2019, ζηα γξαθεία ηεο ΕΡΓΟΦΙΛ AE – Carglass®. Σν δηαδηθηπαθφ εξγαιείν 
θιήξσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην www.woobox.com 
 
• Οη φξνη ζπκκεηνρήο ζηνλ Δηαγσληζκφ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξίαο 
www.carglass.gr. Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη αθξηβέο αληίγξαθν 
ησλ φξσλ ηνπ Δηαγσληζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηελ Εηαηξία. 
 
• Σν απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο σο πξνο ηνπο ληθεηέο ζα δεκνζηεπζεί θαηφπηλ νινθιήξσζεο 
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο θαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηελ ζειίδα ηεο ζην 
Facebook. Επηπιένλ, θάζε ληθεηήο ζα ελεκεξσζεί κε πξνζσπηθφ κήλπκα (inbox) ζηoλ 
ινγαξηαζκφ ηνπ ζην Facebook πνπ έρεη δειψζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
αλάδεημή ηνπ. Οη ληθεηέο ηεο θιήξσζεο ηνπ Δηαγσληζκνχ ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ εληφο 
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ επηθνηλσλία απηή κε ηελ Εηαηξία εάλ απνδέρνληαη ην έπαζιν 
δηαθνξεηηθά ράλνπλ θάζε δηθαίσκα επ’ απηνχ. Σν έπαζιν φζνλ αθνξά ζην είδνο ηνπ είλαη 
πξνθαζνξηζκέλν θαη απνθιείεηαη αληαιιαγή ή εμαξγχξσζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ηηκή, είλαη δε 
πξνζσπηθφ θαη δελ κεηαβηβάδεηαη ζε ηξίηνπο. Η εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ επάζινπ ζα γίλεη 
θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ηεο Εηαηξίαο κε ηνλ ληθεηή. Ο ληθεηήο θάζε θιήξσζεο ζπλαηλεί 
αλεπηθχιαθηα ζηελ εθ κέξνπο ηεο Εηαηξίαο πξνβνιή ηνπ γεγνλφηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. 
Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ηνπ επάζινπ απφ ηνπο ληθεηέο είλαη ε ππνβνιή θαη επίδεημε 
ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο θαη ε επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηφο 
ηνπ κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θεξφκελνπ σο ληθεηή ζην Facebook. 

http://www.woobox.com/


• ε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο: 
α) δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθπξσζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ 
β) δελ απνδερζεί ην έπαζιν ή 
γ) δελ πξνζέιζεη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ, ράλεη απηνδίθαηα θαη νξηζηηθά θάζε δηθαίσκά ηνπ γηα 
ην έπαζιν. 
 
ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΣ΄ ΑΡΘΡΟ 13 Γενικού Κανονιζμού Προζηαζίας Γεδομένων 
Προζωπικού Υαρακηήρα (GDPR)  - ΤΝΑΙΝΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ 
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ  
 
Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο είλαη ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία “ 
ΕΡΓΟΦΙΛ Αλψλπκνο Εηαηξεία Εκπνξίαο Καηαζθεπήο θαη Σνπνζέηεζεο Κξπζηάιισλ – 
Carglass®”. Ο ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ είλαη 
απνθιεηζηηθά ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αλάδεημε  θαη πξνβνιή ησλ ληθεηψλ 
(δηελέξγεηα θαη δεκνζηφηεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κε ληθεηέο) ζην 
πιαίζην ηεο δηαθεκηζηηθήο ελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο 
δεδνκέλσλ είλαη: ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη ην Facebook, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ζαο ζην Facebook. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεζκεχεηαη λα κελ πξνσζήζεη 
ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζε ηξίηνπο. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ έρεηε παξάζρεη ζηνλ 
ππεχζπλν επεμεξγαζίαο δηαηεξνχληαη φζν ρξφλν δηαξθεί o δηαγσληζκφο θαη γηα δχν (2) κήλεο 
απφ ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ θαη επηπιένλ φζν απαηηείηαη γηα άιινπο λφκηκνπο ιφγνπο (π.ρ. 
απνδεηθηηθνχο, γηα ηελ ππνζηήξημε ελλφκσλ αμηψζεσλ). 
Έρεηε δηθαίσκα νπνηεδήπνηε γηα ελεκέξσζε, πξφζβαζε, δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ 
πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο γηα πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο, δηθαίσκα 
ελαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία, δηθαίσκα θνξεηφηεηαο, θαζψο θαη δηθαίσκα λα πξνβάιιεηαη 
αληηξξήζεηο φηαλ κία απφθαζε πνπ ζαο αθνξά βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηνκαηνπνηεκέλε 
επεμεξγαζία (δηθαίσκα ζηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε). Η άζθεζε ησλ σο άλσ δηθαησκάησλ 
ζαο ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο έλαληη ησλ 
αξκνδίσλ αξρψλ. Έρεηε δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ αξκφδηα Αξρή Πξνζηαζίαο 
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (www.dpa.gr).  

Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Δηαγσληζκφ νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη ξεηά φηη ε 
ζπκκεηνρή ηνπο απνηειεί ειεχζεξε εθ κέξνπο ηνπο δήισζε ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο 
Εζληθήο θαη Επξσπατθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ  πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο Εηαηξίαο ηήξεζε αξρείνπ κε ηα ζηνηρεία απηά θαη ηελ 
επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ δηελέξγεηα θαη δεκνζηφηεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ζθνπνχο 
ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. Η ζπκκεηνρή ζηνλ Δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη ζπληζηά ξεηή 
θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή θαη ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ ηήξεζε θαη 
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζηνλ 
Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (ΕΕ) 2016/679 θαη ηελ Εζληθή Ννκνζεζία γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ. 
 
Η Εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ην φλνκα ηνπ ληθεηή θαη λα δεκνζηεχζεη 
θσηνγξαθίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηνπ επάζινπ ζην Facebook ή θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη λα πξνβαίλεη ζε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 
Οη ληθεηέο ζπλαηλνχλ αλεπηθχιαθηα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Δηαγσληζκφ ζηελ παξαπάλσ 
αλαθεξφκελε παξνπζίαζε ή πξνβνιή ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ή ακνηβή ηνπο. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΩΡΟΤ 

Οη ληθεηέο ηεο θιήξσζεο ζα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα δψξα ηνπο απφ ηα εηαηξηθά 

θαηαζηήκαηα ηεο Εηαηξίαο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ληθεηέο βξίζθνληαη ζε πφιεηο φπνπ ε Εηαηξία δελ δηαζέηεη εηαηξηθφ 

θαηάζηεκα, ην δψξν ζα απνζηαιεί  ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ληθεηή, θαηφπηλ 

ζπλελλνήζεσο κε ηελ Εηαηξία. 

Οη ληθεηέο ζα ελεκεξσζνχλ κε πξνζσπηθφ κήλπκα απφ ηε ζειίδα ηεο Εηαηξίαο ζην Facebook.  

 
 

http://www.dpa.gr/


 
ΔΠΙΦΤΛΑΞΔΙ 
 
•  Η Δηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ξεηά ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ πξνθήξπμε 
ή λα κεηαβάιεη νηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ζρεηηθήο 
δεκνζίεπζεο θαη πξφζθνξεο γλσζηνπνίεζε πξνο ην θνηλφ κέζσ ηεο ζειίδαο ηεο ζην 
Facebook. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Δηαγσληζκφ δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ νπνηνδήπνηε 
δηθαίσκα ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ηεο Εηαηξίαο. 
 
• Η Δηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαγξάςεη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ αθνινπζήζαλ ηηο 
ζσζηέο πξαθηηθέο ή έγξαςαλ κε ζρεηηδφκελα κε ην δηαγσληζκφ ή πβξηζηηθά κελχκαηα.  
 
• Η Δηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγμεη θαηά πφζν ν ινγαξηαζκφο ζην Facebook 

ηνπ ληθεηή αλήθεη πξαγκαηηθά ζηνλ θεξφκελν σο ζπκκεηέρνληα / ληθεηή. 

• ηελ πεξίπησζε πνπ ζην φρεκα ηνπ ληθεηή δελ ηαηξηάδεη θάπνηνο παινθαζαξηζηήξαο ηεο 

κάξθαο Bosch, θαη νχηε επηζπκεί λα παξαιάβεη θάπνηνλ ηχπν παινθαζαξηζηήξα Bosch πνπ 

είλαη δηαζέζηκνο, ηφηε ε Δηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δψζεη ζηνλ ληθεηή άιιν δψξν. 

 


