ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ INSTAGRAM
Διοργανωτές διαγωνισμού
Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ, που εδρεύει στην
Καλλιθέα, Λυσικράτους 29, ΤΚ 176 74 (εφεξής " ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES"), με τη
συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «INCRESCENT LTD», που εδρεύει
στην Λευκωσία της Κύπρου (οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 17) (εφεξής καλούμενη
INCRESCENT) (από κοινού αναφερόμενες και ως «Διοργανωτές»), διοργανώνουν τους
κάτωθι τρείς (3) διαγωνισμούς με τίτλους:
1.
«1ος Instagram Φωτογραφικός Διαγωνισμός»
2.
«2ος Instagram Φωτογραφικός Διαγωνισμός»
3.
«3ος Instagram Φωτογραφικός Διαγωνισμός»
(εφεξής «οι Διαγωνισμοί»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι
«Όροι»), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια
των Διαγωνισμών, στο διαδικτυακό τόπο: https://hellenicseaways.gr/.
Πριν τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω Διαγωνισμών είναι απαραίτητο να
έχετε διαβάσει και να έχετε αποδεχτεί τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου, η οποία είναι
διαθέσιμη στο link http://bit.do/hsw-dilwsi-aporritou.
Η συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό από μόνη της συνιστά αποδοχή των Όρων Συμμετοχής
και της Δήλωση Προστασίας Απορρήτου.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές
αντίγραφο των όρων των Διαγωνισμών, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στη
Συμβολαιογράφο Φωτοπούλου Ιωάννα, Νικηταρά 2-4, Αθήνα, 10678.
Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός του πλαισίου συμμετοχής στους
Διαγωνισμούς για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών
στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.
H ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους
παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και
να ματαιώνει κάθε έναν από τους Διαγωνισμούς για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε,
με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον Συμβολαιογράφο και σχετική δημοσίευση-ανάρτηση
στο Δικτυακό Τόπο www.hsw.gr καθώς και να ανακαλεί ολοσχερώς ή να αλλάζει τα
δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης ή διαφορετικής αξίας αυτών, τόσο κατά την διάρκεια των
Διαγωνισμών όσο και μετά την λήξη τους. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για
κάθε συμμετέχοντα. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES και η INCRESCENT δεν
αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
Οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα προσπαθούν πρωτίστως να καθιστούν τη χρήση των
συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες,
αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται με την συμμετοχή τους και μόνο ότι πρέπει
να αξιολογούν το περιεχόμενο των αναρτήσεών τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για
τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στους ανωτέρω Διαγωνισμούς,

συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την
πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών.
Διάρκεια διαγωνισμών
Η συνολική διάρκεια (εφεξής η «Διάρκεια») των Διαγωνισμών καθορίζεται ως εξής:
1.
Ο διαγωνισμός «1ος Instagram Φωτογραφικός Διαγωνισμός» αρχίζει την Πέμπτη
18/07/2019 και ώρα 10:00 και λήγει την Παρασκευή 26/07/2019 και ώρα 23:59
2.
Ο διαγωνισμός «2ος Instagram Φωτογραφικός Διαγωνισμός» αρχίζει την Πέμπτη
01/08/2019 και ώρα 10:00 και λήγει την Παρασκευή 09/08/2019 και ώρα 23:59
3.
Ο διαγωνισμός «3ος Instagram Φωτογραφικός Διαγωνισμός» αρχίζει τη Δευτέρα
19/08/2019 και ώρα 10:00 και λήγει την Τρίτη 27/08/2019 και ώρα 23:59
Διευκρινίζεται ρητά ότι, ως έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές (ανάρτηση φωτογραφίας με
την διαδικασία του “hashtag”) που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του κάθε
διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης αυτού ή μετά από τυχόν
σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.
Στη περίπτωση συμμετοχών που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και
συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στον εκάστοτε
διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται αποδεκτό ανέκκλητα ότι κανείς δεν αποκτά
δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ BLUE STAR FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ και της
INCRESCENT, ούτε νομιμοποιείται να ζητήσει είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού,
είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.
Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του κάθε διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργούς αποστολής της
συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των
σχετικών με αυτόν ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τις Διοργανώτριες και όχι των εκάστοτε ενδείξεων
των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

Πρόσβαση στους Διαγωνισμούς
Για την πρόσβαση στους διαγωνισμούς απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διατηρούν ενεργό
προφίλ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram και το συγκεκριμένο προφίλ να
είναι ανοιχτό (open profile).

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν
τον διαδικτυακό τόπο:
«https://www.instagram.com/hellenic.seaways/» και λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό που
εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω
παραγράφους. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ BLUE
STAR FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ και της INCRESCENT, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου
και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό
ένας χρήστης κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και
αποδοχή του ασκούντος/των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές
του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το δώρο μόνο με την
επίδειξη της συγκεκριμένης έγγραφης συγκατάθεσης.

Κανόνες του Διαγωνισμού
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει αφού επισκεφθούν την
πλατφόρμα του Instagram, να αναρτήσουν μια φωτογραφία αποκλειστικά δικής τους
λήψης, του αγαπημένου τους προορισμό στο Αιγαίου, στην πλατφόρμα με την διαδικασία
του «hashtag», χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο hashtag του διαγωνισμού «#my_aigaio»
και έχοντας κάνει tag @Hellenic.Seaways. Κάθε συμμετέχων, δηλώνει ρητά, ανεπιφύλακτα
και ανέκκλητα ότι είναι ο αποκλειστικός κύριος των πάσης φύσεως πνευματικών
δικαιωμάτων της φωτογραφίας και ότι είναι ο μόνος δικαιούχος του περιουσιακού και
ηθικού δικαιώματος της. Περαιτέρω, κάθε συμμετέχων στους Διαγωνισμούς δηλώνει ρητά,
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι έχει λάβει κάθε κατά νόμο απαραίτητη συναίνεση ή άδεια
για την λήψη της συγκεκριμένης φωτογραφίας που αναρτά, ότι δεν παραβιάζει πνευματικά
δικαιώματα ή προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε τρίτου και ότι είναι ο μόνος και
αποκλειστικός υπεύθυνος σε περίπτωση παραβίασης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου,
σχετικά με την επιτρεπόμενη δημοσίευση σε ηλεκτρονικά μέσα φωτογραφικού υλικού.
Απαγορεύεται ρητώς η ανάρτηση φωτογραφιών ανηλίκων καθώς και η ανάρτηση
φωτογραφιών μνημείων, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου και της
ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 (ΦΕΚ Β΄ 3046/30.12.2011) υπουργικής απόφασης και οι
Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ανάρτηση φωτογραφιών που
παραβιάζουν τα ανωτέρω.
Οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν επιτυχώς σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία και
θα εμφανίζονται πλέον κάτω από το συγκεκριμένο hashtag του Instagram, θα αξιολογηθούν
από έναν κριτή ο οποίος θα επιλέξει τις νικήτριες βάσει φωτογραφικών κριτηρίων και
σύμφωνα με την προσωπική του κρίση. Κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι δεν έχει το
δικαίωμα εναντίωσης στην κρίση του κριτή και στην επιλογή της καλύτερης φωτογραφίας.
Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα, να πάρει μέρος στο διαγωνισμό με όσες φωτογραφίες
επιθυμεί.
Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία αγορά
ακτοπλοϊκού εισιτηρίου προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή σε αυτόν.
Ανάδειξη νικητή/ ων
Για κάθε έναν από τους τρείς διαγωνισμούς θα υπάρχει ένας διαφορετικός κριτής το όνομα
του οποίου θα ανακοινώνεται με την έναρξη του κάθε διαγωνισμού στην επίσημη σελίδα
της Hellenic Seaways στο Instagram https://www.instagram.com/hellenic.seaways/ σε
αντίστοιχο post.
Ο κάθε κριτής θα αναδείξει τρείς (3) νικητήριες και εννέα (9) αναπληρωματικές
φωτογραφίες.
Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν τον νικητή, εάν
υποψιαστούν χρήση αθέμιτων μέσων στη συμμετοχή του ή παραβίαση οποιουδήποτε
νόμου, εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου του Διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η επιλογή των νικητήριων
φωτογραφιών από τον κριτή θα είναι σεβαστή και δεν θα επιδέχεται ουδεμίας εκ μέρους
τους αμφισβήτησης.

Ανακοίνωση νικητή/ ων
Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν με ανάρτηση (post) στην επίσημη σελίδα της Hellenic
Seaways στο Instagram https://www.instagram.com/hellenic.seaways/
1.
Οι νικητές του διαγωνισμού «1ος Instagram Φωτογραφικός Διαγωνισμός» θα
ανακοινωθούν την Τετάρτη 31/07/2019.
2.
Οι νικητές του διαγωνισμού «2ος Instagram Φωτογραφικός Διαγωνισμός» θα
ανακοινωθούν την Τετάρτη 14/08/2019.
3.
Οι νικητές του διαγωνισμού «3ος Instagram Φωτογραφικός Διαγωνισμός» θα
ανακοινωθούν το Σάββατο 31/08/2019.
Οι νικητές του κάθε διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR
FERRIES είτε με προσωπικό μήνυμα (Direct Message) στο προφίλ που διατηρεί ο κάθε
νικητής στο Instagram είτε με σχόλιο (comment) κάτω από την φωτογραφία που
προκρίθηκε.
Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητείται από τον νικητή να αποστείλει μέσω e-mail
στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ, στο email marketing@attica-group.com
τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοι¬κίας, κινητό τηλέφωνο, email)
προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του δώρου
και να συμπληρωθεί η δήλωση αποδοχής δώρου. Επίσης, θα ζητείται από τον νικητή, στο
προσωπικό μήνυμα (Direct Message) που θα του σταλεί, να επιβεβαιώσει εγγράφως στους
Διοργανωτές ότι η φωτογραφία που ανάρτησε και προκρίθηκε είναι δικής του ιδιοκτησίας,
ότι κατέχει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα αυτής και ότι η ανάρτησή της δεν συνιστά
παραβίαση οποιουδήποτε νόμου.
Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES σύμφωνα με
την παραπάνω διαδικασία εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, αλλιώς η συμμετοχή τους θα
ακυρώνεται και η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται για τους αναπληρωματικούς,
σύμφωνα με την σειρά που θα έχουν αναδειχθεί από τον κριτή.

Δώρα διαγωνισμού
Οι τρείς (3) νικητές του κάθε Διαγωνισμού, θα λάβουν από δύο (2) ατομικά ακτοπλοϊκά
εισιτήρια σε δρομολόγια της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ BLUE STAR FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ με επιστροφή,
για πραγματοποίηση ταξιδίου από την 01/09/2019 έως και την 15/07/2020, ως ακολούθως:
1. σε οικονομική θέση αν ο επιβάτης επιλέξει κάποιον προορισμό στις Κυκλάδες, στις
Σποράδες ή στον Σαρωνικό 2. σε δίκλινη εσωτερική ή εξωτερική καμπίνα αν ο επιβάτης
επιλέξει κάποιον προορισμό στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, δεδομένης πάντα της
διαθεσιμότητας στο επιλεγμένο δρομολόγιο και εφόσον εκτελούνται δρομολόγια την
ημερομηνία που επιθυμεί να ταξιδέψει. Από τα δώρα εξαιρούνται εισιτήρια για την
περίοδο του Πάσχα 2020 (από 03/04/2020 έως 19/04/2020) και το τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος 2020 (από 06/08/2020 έως 08/06/2020).
Διευκρινίζεται ότι τα εισιτήρια θα είναι ονομαστικά και δεν θα δύνανται να μεταβιβαστούν
σε τρίτο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, ο νικητής του Διαγωνισμού θα λαμβάνει πάντα το ένα
εισιτήριο στο δικό του όνομα και θα δηλώνει τον εκάστοτε συνεπιβάτη.
Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η
αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Τα ως άνω δώρα των Διαγωνισμών αποτελούν ευγενική χορηγία της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ BLUE
STAR FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ και δεν υπέχει καμία ευθύνη η Διοργανώτρια εταιρία INCRESCENT
στην απονομή των δώρων αυτών.

Παραλαβή δώρων
Το δώρο θα δοθεί με την μορφή voucher, που επιτρέπει στον νικητή να προβεί σε δωρεάν
κράτηση για ταξίδι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Κατά την παραλαβή του δώρου, ο δικαιούχος-νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική
ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να προκύψει η ταυτοπροσωπία. Ο νικητής
αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την
διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό
Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και
πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του ή κατά την επικοινωνία με
τους Διοργανωτές στα πλαίσια των παρόντων Διαγωνισμών. Εάν ο συμμετέχων
χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή
παραπλανητικές, η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES και η INCRESCENT δεν φέρουν καμία
ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του
συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES και η INCRESCENT
διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τους χρόνους ή τη συμμετοχή ενός παίκτη, σε
περίπτωση που υφίσταται υποψία παραποίησης των κανόνων του διαγωνισμού. Με
επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε
πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια των
Διαγωνισμών.
Κάθε συμμετέχων στους διαγωνισμούς εγγυάται ότι η φωτογραφία/ ες που αναρτά δεν
έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν, σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, πλην
του προσωπικού τους προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. Facebook, Instagram κλπ)
και ότι οι συγκεκριμένη φωτογραφία/ ες δεν έχουν υποβληθεί ως συμμετοχή στα πλαίσια
άλλου φωτογραφικού διαγωνισμού.
Αποκλεισμός νικητή
Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του δώρου, μπορεί να
αποκλεισθεί για τους εξής λόγους, πέραν των όσων μνημονεύονται ανωτέρω:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους
στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση,
όταν του ζητηθεί.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους.
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή
μετά εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω
καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

(στ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει τη
δήλωση αποδοχής του δώρου του ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του
(όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών ή δήλωση υπογεγραμμένη από το γονέα /κηδεμόνα
του σε περίπτωση νικητή κάτω των 18 ετών).

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ και η INCRESCENT και οι τυχόν
συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν
φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο ή στα
πλαίσια της παρούσας, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους
ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση των ανωτέρω Διαγωνισμών.
Επίσης δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που
ανεβάζουν οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμού, για την ανάρτηση των οποίων αποκλειστικά
υπεύθυνοι είναι οι συμμετέχοντες και μόνο.

Λήξη διαγωνισμού
Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του δώρου κατά τα
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES και της
INCRESCENT παύει να υφίσταται. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES και η INCRESCENT
δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των
συμμετεχόντων.

Προσωπικά δεδομένα
Ο Συμμετέχων δια της συμμετοχής του στους διαγωνισμούς και της αποστολής των
προσωπικών του στοιχείων,(στην περίπτωση που προκριθεί η συμμετοχή του), παρέχει τη
ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προς τη ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES και
καθώς επίσης και την εταιρεία INCRESCENT η οποία ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων του Συμμετέχοντος, για τη χρήση και επεξεργασία των
προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και εντός πλαισίων του Διαγωνισμού και σύμφωνα
πάντα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς νομοθετικού πλαισίου,
καθώς και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης,
δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι για την επιβεβαίωση της ταυτότητας
των νικητών, καθώς και για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του
Ν. 2251/1994, ήτοι για ενέργειες προωθήσεως και ενημερώσεως των υποκειμένων σχετικά
με νέα προϊόντα και υπηρεσίες της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ BLUE STAR FERRIES όπως αυτές
φαίνονται στον διαδικτυακό τόπο https://www.hellenicseaways.gr/.
Ο συμμετέχων στους Διαγωνισμούς συμφωνεί ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι α) δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η
προσωπικότητα του από την συμμετοχή του στην εν λόγω προωθητική ενέργεια των

Διοργανωτών, στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά του δεδομένα, β) δεν προσβάλλει
προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, γ) δεν
προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, δ) παρέχουν τη
συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στους Διοργανωτές για την προβολή των
αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου
(internet) καθ' όλη τη διάρκειά τους, ε) οι Διοργανωτές επιφυλάσσονται να
χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το
Διαγωνισμό, στ) η συμμετοχή του παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα
και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων
ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την
καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης καθώς και τη συγκατάθεση και
εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική και εμπορική εκμετάλλευση για κάθε σχετικής
φωτογραφίας στο διηνεκές, ομοίως χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή
καταβολής αποζημίωσης.
Η επιλογή τυχόν αναδημοσίευσης οποιουδήποτε φωτογραφικού υλικού, καθίσταται σαφές
ότι δεν επηρεάζει την επιλογή του νικητή από τον κριτή και δεν γεννά αξιώσεις κατά των
Διοργανωτών για άνιση μεταχείριση των συμμετεχόντων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφής δήλωση και συναίνεση των
συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση
σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το
όνομα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις του
νικητή στους Διαδικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί
σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου
κλπ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα
ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των
παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό
πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις,
εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES να αποκλείσει
την περαιτέρω συμμετοχή του ή την απόδοση του δώρου του Διαγωνισμού.
Ως αποδέκτες των δεδομένων ορίζονται για όλα τα δεδομένα, η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR
FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, όπως αυτές εμφανίζονται
στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, καθώς και η INCRESCENT, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της ως εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, στα πλαίσια των
παρόντων όρων.
Οι Διοργανώτριες θα διατηρήσουν τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα
διαρκεί ο Διαγωνισμός και μέχρι την λήξη της προθεσμίας για την εξαργύρωση των δώρων
στις 15/07/2020, ενώ μετά αυτά θα καταστραφούν.

Οι Διοργανώτριες διασφαλίζουν τα δικαιώματα των συμμετεχόντων σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και φροντίζουν να τους διευκολύνουν για
να τα ασκήσουν. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα
τους επεξεργάζονται οι Διοργανώτριες, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες
και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για
την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για
συγκεκριμένους σκοπούς,
ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που
έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την
αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,
στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να
ανακαλέσει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό πριν την λήξη του έχει τη δυνατότητα
αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο mydata@attica-group.com. Σε αυτή την
περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση. Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί
η επεξεργασία των στοιχείων από τις Διοργανώτριες, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη
νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.
Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους
ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να
επικοινωνήσουν με:

Την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΝΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ, με έδρα στην Καλλιθέα, Λυσικράτους
29, 176 74 , τηλ. +30 210 8919800, email: mydata@attica-group.com .
Tέλος, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους έχουν το
δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr, 210 6475600).

Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή
των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια του Πειραιά και
εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

