
Διαγωνιςμόσ Facebook  

(MINETTA - Drive In) 

 

Όροι Διαγωνιςμοφ: 

 

Α. Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ  

1. Η ανϊνυμθ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν επωνυμία «ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΙ ΑΕΕΓΑ» και το διακριτικό 

τίτλο «ΑΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΣΣΑ», με Α.Φ.Μ. 094040925 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά)(ςτο εξισ θ 

«Διοργανϊτρια»που εδρεφει ςτθ Λεωφόρο Συγγροφ 193-195 & Χρ. Σμφρνθσ 2, Ν.Σμφρνθ, 

διοργανϊνει τθ προωκθτικι ενζργεια – διαγωνιςμό «ΜΙΝΕΤΤΑ DRIVE IN» ςε ςυνεργαςία με τθν 

εταιρία «RDC Informatics – ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.» (ςτο εξισ διαχειριςτζσ), που 

δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά Πλθροφορικισ & Νζων Τεχνολογιϊν και βρίςκεται επί τθσ οδοφ 

Ηροφσ 2 ςτθν Ακινα.  

Β. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό (ςτο εξήσ ο ςυμμετζχων θα αναφζρεται ωσ «Χρήςτησ»). 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν όςοι είναι άνω των 18 ετϊν και διαμζνουν ςτθν 

Ελλάδα, ενϊ αποκλείονται: 

α. οι εργαηόμενοι ςτθν RDC Informatics και ςτθν εταιρία με τθν επωνυμία Ευρωπαϊκι Ζνωςισ 

Α.Ε.Ε.Γ.Α – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, κακϊσ και οι ςυγγενείσ τουσ αϋ και βϋ βακμοφεξ αίματοσ ι εξ 

αγχιςτείασ, οι ςφηυγοι τουσ και τα άτομα που ςτεροφνται δικαιοπρακτικισ ικανότθτασ. 

2. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό είναι να διακζτει ενεργό 

προςωπικό λογαριαςμό ςτο Facebook, ο οποίοσ είναι ςφμφωνοσ με όλουσ τουσ όρουσ χριςθσ του 

Facebook και θ λειτουργία του δεν ζχει αναςταλεί για οποιονδιποτε λόγο. 

3. Οποιαδιποτε ςυμμετοχι των ανωτζρω προςϊπων ςτο Διαγωνιςμό κατά παράβαςθ των 

παρόντων όρων κεωρείται αυτοδικαίωσ άκυρθ. 

Γ. Διάρκεια διαγωνιςμοφ 

1. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ γίνονται δεκτζσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ του Διαγωνιςμοφ, δθλαδι 

από θμερομθνία και ϊρα ανάρτθςθσ του ςχετικοφ post ζωσ και τθν θμερομθνία λιξθσ αυτοφ τθν 

4/10/2020 και ϊρα 12:00 π.μ., τοπικι ϊρα Ελλάδασ. Μετά τθ Λιξθ του Διαγωνιςμοφ καμία 

ςυμμετοχι ςε αυτόν δεν γίνεται δεκτι, άλλωσ λογίηεται ωσ μθ πραγματοποιθκείςα.  

2. Μετά τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ και ςυγκεκριμζνα τθ 5/10/2020 και ϊρα 16:00κα διεξαχκεί θ 

θλεκτρονικι κλιρωςθ για τθν απονομι των δϊρων. 

3. Η Διοργανϊτρια μπορεί κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια να αναβάλει ι/και να 

μετακζςει τθν ϊρα ι/και θμζρα διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ, τθσ κλιρωςθσ ι/και τθσ προβολισ 

τθσ ταινίασ, κακϊσ και να ακυρϊςει τα ανωτζρω για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (καιρικά φαινόμενα, 

ανακοίνωςθ περιοριςμοφ μετακινιςεων κ.ά.).  

 



Δ. Τρόποσ ςυμμετοχισ 

1. Για να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό οι χριςτεσ κα πρζπει να μεταβοφν ςτθ ςχετικι 

δθμοςίευςθ («Facebook Post») και να κάνουν Like και Share (ςτθ δθμοςίευςθ). Με αυτόν τον τρόπο 

λαμβάνουν μζροσ ςτθν κλιρωςθ για να κερδίςουν τα δϊρα που προβλζπονται.  

2. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό και ςτθν κλιρωςθ ενεργοποιείται με τθν ολοκλιρωςθ και των δφο 

ενεργειϊν που αναφζρονται ςτθν παράγραφο Δ1. Ταυτόχρονθ διλωςθ ανεπιφφλακτθσ αποδοχισ 

των όρων του Διαγωνιςμοφ, χωρίσ καμία χρζωςθ ι περαιτζρω διαδικαςία. 

3. Η Διοργανϊτρια εταιρία και οι διαχειριςτζσ τθσ ςελίδασ διατθροφν το δικαίωμα να διαγράψουν 

τα ςχόλια οποιουδιποτε ςυμμετζχοντα ςτο Διαγωνιςμό ι να ακυρϊςουν οποτεδιποτε τθ 

ςυμμετοχι του ι να του απαγορεφςουν τθν περαιτζρω ςυμμετοχι, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι 

τουσ ευχζρεια, κακ' οιονδιποτε χρόνο, ακόμθ και άνευ προειδοποιιςεωσ, εφ' όςον κρίνουν ότι θ 

ςυμμετοχι του ζρχεται ςε αντίκεςθ με διατάξεισ του νόμου ι γίνεται κακόπιςτα ι καταχρθςτικά ι 

αντίκετα προσ τθν καλι πίςτθ ι τα χρθςτά και ςυναλλακτικά ικθ.  

4. Κάκε Συμμετζχων μπορεί να ςυμμετάςχει μία φορά με τα ίδια ςτοιχεία Facebook προφίλ 

(Facebook ID) κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. Περιςςότερεσ ςυμμετοχζσ με το ίδιο Facebook ID 

κα μετριςουν ςαν μία ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό. 

5.  Ο ςυμμετζχων με τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό παρζχει ςτθν εταιρία τθν ανεπιφφλακτθ 

άδεια και ςυγκατάκεςθ του για τθ χριςθ και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα, που τον αφοροφν για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του Διαγωνιςμοφ. Η ςυμμετοχι ςτο 

Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ ςυναίνεςθ του ςυμμετζχοντα τόςο για τθν 

καταχϊρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα τα οποία τον αφοροφν ςε αρχείο  που κα τθρείται 

από τθν εταιρία όςο και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

ςχετικισ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ και του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων 

(ΕΕ)2016/679 και του Ν. 4624/2019, ςτο πλαίςιο τθσ διενζργειασ και του ςκοποφ του διαγωνιςμοφ. 

Σκοπόσ τθσ ςυλλογισ, διατιρθςθσ και επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων είναι θ 

υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο και μόνο των ςκοπϊν του ςυγκεκριμζνου 

προγράμματοσ. Το αρχείο καταςτρζφεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ εντόσ 3 ετϊν.  

Σε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κάκε ςυμμετζχων διατθρεί όλα τα δικαιϊματα ενθμζρωςθσ, 

πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ, διαγραφισ των προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και περιοριςμοφ τθσ 

επεξεργαςίασ των Προςωπικϊν δεδομζνων που χοριγθςε ςτθν εταιρία ςτα πλαίςια του 

διαγωνιςμοφ βάςει του ΓΚΠΔ 2016/679  μζςω γραπτοφ αιτιματοσ που κα απευκφνει ςτθν εταιρία 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθinfo@minetta.gr. 

Η εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να ανακοινϊνει τα ονόματα και να δθμοςιεφει φωτογραφίεσ των 

νικθτϊν ςτο site τθσ ΜΙΝΕΤΤΑ, ςτα socialmedia, ςε οποιονδιποτε ζντυπο ι μζςα μαηικισ 

ενθμζρωςθσ (ενδεικτικά  τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, internet ζντυπα). Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτον 

διαγωνιςμό , με τθν αποδοχι των όρων, ςυγκατατίκενται ςτθ χριςθ αρχείων προβολισ (βίντεο, 

φωτογραφίεσ κλπ) και του ονόματοσ τουσ για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ. Άρνθςθ των νικθτϊν να 

ςυμμετάςχουν ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα ι ανακοίνωςθ του ονόματοσ τουσ νομιμοποιεί 

τθν εταιρία να αρνθκεί τθν χοριγθςθ του δϊρου ι να το ανακαλζςει. 

 

 

 



Ε. Δϊρα 

1.Τα δϊρα που κλθρϊνονται ςτο Διαγωνιςμό ορίηονται ςτο ςχετικό Facebook Post. Ειδικότερα 

πρόκειται για εκατόν είκοςι (120) νικθτζσ που κα κερδίςουν από ζνα ειςιτιριο για τθν 

παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνθσ ταινίασ ςε Drive –inκινθματογράφο. Το ειςιτιριο δίνει τθ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ ενόσ οχιματοσ, ςτο χϊρο προβολισ τθσ ταινίασ. Τθν ταινία μποροφν τα 

παρακολουκιςουν όςοι επιβαίνουν ςτο εκάςτοτε όχθμα.  

2. Τα δϊρα είναι απολφτωσ προςωπικά, δε μεταβιβάηονται, δεν εξαργυρϊνονται και δεν 

ανταλλάςςονται με χριματα ι άλλα δϊρα. 

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν κλιρωςθ για τα δϊρα κα ζχουν όλεσ οι ζγκυρεσ ςυμμετοχζσ. Ζγκυρθ 

είναι θ ςυμμετοχι που πλθροί τισ προχποκζςεισ όλων των ςταδίων του Διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτουσ παρόντεσ όρουσ. 

ΣΤ. Ηλεκτρονικι Κλιρωςθ - Τρόποσ Ανάδειξθσ Νικθτϊν Διαγωνιςμοφ 

1. Κάκε ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό καταχωρείται αμζςωσ ςε λίςτα αποκτϊντασ ζνα μοναδικό 

αρικμό ςτο ςφςτθμα αυτόματθσ κλιρωςθσ, με τον οποίο και κα ςυμμετζχει. 

2. Από τθν κλιρωςθ κα αναδειχκοφν 120 νικθτζσ.  

3. Οι νικθτζσ κα ενθμερωκοφν με αναφορά του ονόματόσ τουσ (tagging) που κα περιλαμβάνεται ςε 

δθμοςίευςθ ςχετικοφ ςχόλιου με τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ, κάτω από το ςχετικό Post του 

διαγωνιςμοφ. Στο ςχόλιο, μαηί με τθν λίςτα των κλθρωκζντων ονομάτων κα περιλαμβάνεται και θ 

προτροπι να επικοινωνιςουν μζςω μθνφματοσ (messenger) το αργότερο ζωσ και τισ 6/10/2020 και 

ϊρα 16:00, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για το δϊρο τουσ. 

4. Σε περίπτωςθ που ο νικθτισ δεν παραβρεκεί ςτθν οριςμζνθ προβολι τθσ ταινίασ, χάνει οριςτικά 

το δικαίωμά του επί του δϊρου.  

5. Ο διαγωνιςμόσ, δεν περιλαμβάνει δευτερεφουςεσ κλθρϊςεισ ι ςειρά επιλαχόντων. Όςοι από 

τουσ 120 νικθτζσ δεν επικοινωνιςουν ζγκαιρα μζςω messenger και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

παραγράφου ΣΤ/3,  χάνουν οριςτικά το δϊρο, δεν κλθρϊνονται πάλι και δεν αναδιανζμονται με 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο μζςω του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, ςτο ςφνολό του.  

Για οποιαδιποτε διαφορά τυχόν προκφψει από τον παρόντα διαγωνιςμό, αρμόδια κα είναι τα 

δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αποδζχονται πλιρωσ και χωρίσ καμία επιφφλαξθ τουσ παρόντεσ 

Αναλυτικοφσ Όρουσ.  

 

Ρητή δήλωςη-υγκατάθεςη- αποδοχή εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων. 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αποδζχονται πλιρωσ και χωρίσ καμία επιφφλαξθ τουσ  Αναλυτικοφσ Όρουσ .  

 

 

 

 

 


