ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “Quiz: Δες πόσο καλά ξέρεις το app των Φούρνων Ζορπάς και
κέρδισε λαχταριστά παγωτίνια!”
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. To StudentLife (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει
διαγωνισμό με τίτλο “Quiz: Δες πόσο καλά ξέρεις το app των Φούρνων Ζορπάς και κέρδισε
λαχταριστά παγωτίνια” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι
διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
a. οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή,
b. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και
οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και
c. όσοι δώσουν ψευδή στοιχεία κατά τη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός
μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο
παράδοσης των Δώρων.
4. Συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι
συμμετέχοντες δώσουν τα αληθή στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο). Εάν
αποδειχθεί πως τα στοιχεία είναι ψευδή, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι
άκυρες.
5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό
διάστημα από τις 3 Αυγούστου 2020 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 20
Αυγούστου 2020 μέχρι και τις 23:59 (περαιτέρω Στη «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής
έχει το δικαίωμα να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποιαδήποτε στιγμή θεωρηθεί απαραίτητο.
6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα
πρέπει να παίξουν το Quiz και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο τέλος της φόρμας.
7. Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει όσες φορές θέλει (με τα ίδια στοιχεία)
στο διαγωνισμό.
8. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι μια παγωνιέρα με παγωτίνια
από τους Φούρνους Ζορπά.
a. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων με χρήματα
ή μεταβίβαση του δώρου σε άλλα πρόσωπα.
b. Αποδεχόμενος να λάβει οποιαδήποτε δώρα του Διαγωνισμού, ο κάθε ένας Νικητής
συναινεί για δημοσιοποίηση του ονόματος του και της εικόνα του προσώπου του μέσα
από την προώθηση, δραστηριότητα του Διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των
μέσων. Αυτή η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη χρήση μόνον του ονόματός του,

αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του – με τη μορφή φωτογραφίας ή
φιλμ.
9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο
είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε
κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από
δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή
γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Προσωπικά Δεδομένα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τον Διοργανωτή για
τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των
συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ως άνω. Ο Διοργανωτής
δύναται κατά την παράδοση του Δώρου να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία. Οι
συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους για ενημέρωση σχετικά με
προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή στο μέλλον και για συμπερίληψή τους στο
εβδομαδιαίο newsletter. Επίσης συναινούν σε πιθανή παραχώρηση των στοιχείων τους στην
εταιρεία που παραχωρεί τα δώρα του διαγωνισμού για ενημέρωση σχετικά με δικές τους
προωθητικές ενέργειες. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον
αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το
αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή.
11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την
προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης
και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και των
δώρου), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της
ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
12. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
των Παρόντων όρων.

