Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες της A.G.C StudentLife Ltd (στη
συνέχεια ΄ο διοργανωτής΄) έχουν όσοι είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση
τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, ή στις
περιπτώσεις όσων είναι κάτω των 18 χρονών με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
2. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) οι εργαζόμενοι του
διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην
ανακοίνωση του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα studentlife.com.cy. Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται
μόνο όσες συμμετοχές ακολουθήσουν ρητά τις οδηγίες του διαγωνισμού.
4. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάζονται με χρήματα ή με άλλα
προϊόντα. Το δωροκουπόνι ισχύει για όλα τα εστιατόρια TGI Fridays (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα &
Πάφος) και δεν μπορεί να αντικατασταθεί αν αυτό χαθεί ή κλαπεί! Το δωροκουπόνι δεν μπορεί να
συνδυαστεί με άλλη προσφορά, κουπόνι, έκπτωση ή δωροκουπόνι από το Fridays Cyprus Rewards App.
5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή σε μέρα που θα ανακοινωθεί στην
ιστοσελίδα του διαγωνισμού και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε επίσης προκαθορισμένη μέρα.
6. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα studentlife.com.cy και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του StudentLife και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς. Αν ο τυχερός ή τυχερή δεν
απαντήσει ή δεν επικοινωνήσει σε διάστημα 1 βδομάδας από την σχετική ειδοποίηση του Διοργανωτή,
τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε εκ νέου κλήρωση κ.ο.κ. Θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει αλλαγές για την αντιμετώπιση των νέων προτύπων που
θεσπίστηκαν από τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η διαφύλαξη των δεδομένων σας είναι προτεραιότητα μας και
δεσμευόμαστε να το πράξουμε. Eάν θέλετε να διαγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να
επικοινωνήστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 22105703. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
να επισκεφτείτε την ανανεωμένη μας https://studentlife.com.cy/privacy-policy
7. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον
διαγωνισμό, της διάρκειας του και των ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς και της
ανάκλησής του. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της
κλήρωσης ή να αντικαταστήσει το δώρο.

8. Οι Συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς/προωθητικές ενέργειες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και
εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση των διαγωνισμών γενικά ή/και των
αποτελεσμάτων τους μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού
τύπου ή και του διαδικτύου.
9. Απαραίτητη προϋπόθεση για παραλαβή του/των δώρου/ων είναι η υπογραφή έντυπου παραλαβής
του δώρου καθώς και η συγκατάθεση του/των νικητή/των για ανακοίνωση του ονόματος τους
ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
10. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων.
11. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο
Διαγωνισμό, µε κανέναν τρόπο.

