
ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΙΑΠΩΝΙΚΗ 
ΑΕ», (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») διοργανώνει Προωθητική Ενέργεια (εφεξής η «Προωθητική 
Ενέργεια») και θα κληρώσει δέκα (10) νικητές οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν στους αγώνες καρτ που διοργανώνει η NGK SPARK PLUG με ονομασία 
«Go Kart Championship Activity», που θα λάβουν χώρα στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2022 
στην Αθήνα και θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να ζήσουν μια πραγματική 
εμπειρία μηχανοκίνητου αθλητισμού και να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο του 
Ελληνικού Πρωταθλήματος NGK Go Kart !! Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ ως πολύτιμος συνεργάτης 
της NGK SPARK PLUG συμμετέχει με δέκα (10) συμμετοχές στους παραπάνω αγώνες 
(εφεξής «Έπαθλο»).  

2. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και 
προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι 
παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αναρτημένοι και 
διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο δικτυακό ιστότοπο της 
Προωθητικής Ενέργειας:  https://www.iaponiki.gr/ngk-summer-2022. 

3. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει αγορές σε προϊόντα NGK και 
την έκδοση τιμολογίου σε επαγγελματικό Α.Φ.Μ. ή την ύπαρξη ενεργού κωδικού 
πελάτη στο λογιστικό πρόγραμμα της Εταιρείας.  

4. Ειδικότερα, η Προωθητική Ενέργεια θα λάβει χώρα κατά το διάστημα από την 1η 
Ιουλίου έως την 30η Ιουλίου 2022. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η πραγματοποίηση 
αγορών ελάχιστης αξίας 100 € προ φόρων σε προϊόντα NGK συνιστά μία (1) αγορά με 
την οποία ο πελάτης της Εταιρείας κερδίζει μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η 
πραγματοποίηση περισσοτέρων αγορών, ήτοι αγορών αξίας πολλαπλάσιας των 100 € 
προ φόρων, συνεπάγεται αντίστοιχα, περισσότερες συμμετοχές στην κλήρωση για 
κάθε πελάτη, ίσες με τη διαίρεση του συνολικού ύψους των αγορών (προ φόρων) διά 
του ποσού των εκατό ευρώ (100 €). Για την άθροιση των συμμετοχών εκάστου 
συμμετέχοντος, θα ληφθούν υπ΄ όψιν οι ακέραιοι αριθμοί από την παραπάνω διαίρεση. 

Παράδειγμα Α : για ύψος αγορών ειδών NGK 400 € προ Φ.Π.Α., ο πελάτης- 
συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια θα λάβει 4 συμμετοχές ( 400 : 100 = 4).  

Παράδειγμα Β : για ύψος αγορών των ως άνω ειδών NGK 480 € προ Φ.Π.Α., ο πελάτης- 
συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια θα λάβει 4 συμμετοχές ( 480 : 100 = 4,8). 

Ο πελάτης στο τέλος της ενέργειας, την 30η Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και μετά το 
πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων της εταιρείας, θα έχει τόσες 
συμμετοχές όσες θα έχει συγκεντρώσει με βάση το συνολικό ύψος των αγορών του σε 
προϊόντα NGK κατά το διάστημα ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας.  

5. Ο κάθε πελάτης μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση με όσες συμμετοχές επιθυμεί. Οι 
συμμετοχές, όπως ορίζονται στο παραπάνω άρθρο, καταχωρούνται με βάση τα 
τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από το λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν έχουν όλοι οι επαγγελματίες πελάτες της εταιρείας, 
νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, τα δε φυσικά 
πρόσωπα θα  πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν 
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  

7. Στην Προωθητική Ενέργεια δεν μπορούν να συμμετέχουν οι υπάλληλοι της ΙΑΠΩΝΙΚΗ 
Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας. 

https://www.iaponiki.gr/ngk-summer-2022


8. Στο τέλος της Προωθητικής Ενέργειας, ο συνολικός αριθμός συμμετοχών κάθε 
μεμονωμένου πελάτη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, θα λάβει 
ισάριθμους συνεχόμενους αύξοντες αριθμούς, για τους οποίους κάθε πελάτης θα 
ενημερωθεί μετά τη λήξη της ενέργειας και συγκεκριμένα μετά την 30η Ιουλίου 2022. Για 
την συμμετοχή στην κλήρωση, θα πρέπει οι Συμμετέχοντες να συμπληρώσουν την 
σχετική φόρμα που θα τους γνωστοποιήσει η Εταιρεία. 

9. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 02-09-2022 και ώρα 16:00, στα γραφεία της 
ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. (17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη, ΤΚ 15351), παρουσία 
δικηγόρου, των ορισμένων προς τούτο μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της εταιρείας. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση 
Συνάρτησης Επιλογής Τυχαίου Αριθμού (Randbetween) από το πρόγραμμα 
επεξεργασίας δεδομένων EXCEL της σουίτας MICROSOFT OFFICE, διαδικασία που 
θα βιντεοσκοπηθεί και θα κρατηθεί σε αρχείο, το οποίο θα διατηρηθεί για έναν (1) χρόνο 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Η διαδικασία της κλήρωσης θα είναι 
ανοιχτή στους συμμετέχοντες. Θα αναδειχθούν δέκα νικητές και πέντε 
αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση που ένας νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο, σύμφωνα 
με τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας, θα αναδειχθεί νικητής ο πρώτος, κατά τη 
σειρά εκλογής του, αναπληρωματικός, και επί μη αποδοχής του δώρου και από αυτόν, 
ο δεύτερος αναπληρωματικός κ.ο.κ. Τα νομικά πρόσωπα που τυχόν αναδειχθούν 
νικητές από την κλήρωση, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν το φυσικό πρόσωπο που θα 
συμμετάσχει στους άνω αγώνες κατά την παραλαβή του επάθλου, επί ποινή απώλειας 
της συμμετοχής. 

10. Για την παραλαβή του επάθλου, είναι αναγκαία η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας 
και της άδειας οδήγησης κάθε νικητή καθώς και οποιουδήποτε άλλου επίσημου 
εγγράφου κριθεί αναγκαίο για την ταυτοποίηση του συμμετέχοντα με το επαγγελματικό 
Α.Φ.Μ, βάσει του οποίου έχει καταχωρηθεί στο λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας.  

11. Τα αποτελέσματά της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: 
https://www.iaponiki.gr/news/ 

12. Οι νικητές και οι αναπληρωματικοί νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση, θα 
ειδοποιηθούν μέσω email ή στο σταθερό τους τηλέφωνο ή σε όποιο άλλο μέσο έχει 
καταχωρίσει η εταιρεία στο λογιστικό πρόγραμμα έκδοσης τιμολογίων. Η Εταιρεία 
αναλαμβάνει να ενημερώσει κάθε νικητή 3 φορές σε διάστημα 15 ημερών από την 
κλήρωση, ήτοι έως και την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 .  

13. Η μη γραπτή αποδοχή του κάθε νικητή μέσα σε 5 ημερολογιακές ημέρες από την 
τελευταία επιτυχή ενημέρωσή του περί της ανάδειξής του από την κλήρωση ορίζεται 
ρητά ως μη αποδοχή του επάθλου. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο 1ος 

αναπληρωματικός με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περίπτωση που ούτε και αυτός 
δεν αποδεχθεί το δώρο εντός ισόχρονου διαστήματος, καλείται ο 2ος αναπληρωματικός 
κ.ο.κ. Αν κανείς δεν αποδεχθεί το δώρο, τότε η κλήρωση επαναλαμβάνεται με την ίδια 
ως άνω διαδικασία. 

14. Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν εγγράφως σχετικά με τη διαδικασία και τις 
περαιτέρω λεπτομέρειες της συμμετοχής τους στους άνω αγώνες καρτ.  

15. Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας 
ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες οποτεδήποτε και για 
οποιονδήποτε λόγο, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο μέσο κατά 
την εύλογη κρίση της. 

16. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα 
προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, email, διεύθυνση, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, 
Α.Φ.Μ., ΔΟΥ και επαγγελματική δραστηριότητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο 
λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας, δίπλωμα οδήγησης. Τα δεδομένα συλλέγονται και 
τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος 
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Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, με σκοπό τη διεξαγωγή της Προωθητικής 
Ενέργειας, την ανάδειξη των νικητών της κλήρωσης, την εν γένει δημοσιότητα και 
προβολή της και των αποτελεσμάτων της, την απόδοση στους νικητές του επάθλου της 
συμμετοχής στον αγώνα καρτ, ενώ θα διαβιβάσει τα απολύτως αναγκαία δεδομένα 
στην NGΚ ως διοργανώτρια της εκδήλωσης «Go Kart Championship Activity», βάσει 
του έννομου συμφέροντος της και των συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια. Η 
Εταιρεία, στα πλαίσια του παρόντος, δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν ή 
αυτούς βάσει των οποίων αποκτήθηκαν αρχικά τα δεδομένα. Σε περίπτωση που η 
Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει 
μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή 
συγκατάθεσή του. 

17. Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 2016/679 (GDPR) και του Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, και επ΄ αφορμής της Προωθητικής Ενέργειας, δεν προτίθεται να 
μεταβιβάσει ή διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα πρόσωπα πέρα 
των ανωτέρω ή σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η 
κοινοποίηση / διαβίβαση επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

18. Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα (εφεξής ΔΠΧ) σας για τον σκοπό της επεξεργασίας που αναφέρεται 
ανωτέρω είναι εκείνο, που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη 
διαδικασία της Προωθητικής Ενέργειας. Μετά την απόδοση του επάθλου, οποιαδήποτε 
προσωπικά δεδομένα, των συμμετεχόντων / νικητών που τηρήθηκαν για τις ανάγκες 
του παρόντος και τυχόν σχετικά αρχεία θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους 
δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση 
που έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους 
σκοπούς. Ειδικότερα, σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά 
με την Προωθητική Ενέργεια, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική 
επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα 
θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα 
διαγράφονται. 

19. Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος 
στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (όπως ορίζεται ανωτέρω) για πρόσβαση και διόρθωση 
ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας 
που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην 
επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων ή και να 
ανακαλέσουν την όποια διδόμενη συγκατάθεσή τους, χωρίς βέβαια να θίγεται η 
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την 
ανάκληση. 

20. Οι συμμετέχοντες για κάθε θέμα που αφορά στα ΔΠΧ μπορούν να επικοινωνούν με τον 
Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα τηλ. 2106669402, καθώς επίσης να ασκήσουν τα 
παραπάνω δικαιώματα τους υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα στην διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data@iaponiki.gr με θέμα «Διαχείριση προσωπικών 
δεδομένων στην Προωθητική Ενέργεια». Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω 
αναφερόμενων δικαιωμάτων, η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την 
ικανοποίηση του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, 
ενημερώνοντας για την ικανοποίηση του αιτήματος ή τους λόγους που εμποδίζουν την 
άσκηση / ικανοποίηση του. Σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης δικαιώματος τους 
δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο 
μηνών- ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί, οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα 
υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό 
Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628). 
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21. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων της, καθώς και την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των 
συμμετεχόντων προσώπων στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) τους από την εταιρεία ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τα 
παραπάνω. Επίσης σε περίπτωση ανάδειξής τους ως τυχερών της κλήρωσης, οι 
συμμετέχοντες θα κληθούν να συναινέσουν στη δημοσίευση του ονόματός τους με 
οποιοδήποτε μέσο για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια της εν λόγω ενέργειας ή 
να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε φωτογραφική ή οπτικοακουστική λήψη που 
ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς λόγους στο διαδίκτυο και στον κλαδικό 
περιοδικό τύπο, αποκλειστικά για την προβολή της Προωθητικής Ενέργειας της 
ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.. Το οπτικοακουστικό υλικό θα τηρείται αποκλειστικά στο αρχείο της 
Εταιρείας. 

22. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια, τα οποία 
είναι ήδη γνωστά στην Εταιρεία από προηγούμενη επαγγελματική συναλλαγή, 
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από την Εταιρεία για προωθητικούς – 
εμπορικούς σκοπούς και προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, 
μελλοντικά γεγονότα/εκδηλώσεις και τη λήψη διαφημιστικής έντυπης ή/και 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. Η Εταιρεία θα διαθέτει στην 
περίπτωση αυτή στα υποκείμενα των δεδομένων κατά τρόπο ευδιάκριτο και σαφή την 
ευκαιρία να αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή την επεξεργασία και χρήση των 
στοιχείων επαφής.   


