
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» , με διακριτικό τίτλο «ΙΑΠΩΝΙΚΗ 
ΑΕ» διοργανώνει προωθητική ενέργεια - Διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») και θα 
κληρώσει δύο νικητές για ένα κινητό τηλέφωνο smartphone έκαστος.  Ο κάθε νικητής θα 
επιλέξει μία εκ των εξής δύο συσκευών: Apple iPhone XR 64 GB Black 4G+ ή Samsung 
Galaxy S10+ 128GB 4G+, σε χρώμα που θα είναι διαθέσιμο κατά την περίοδο 
απονομής των επάθλων. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
της έκθεσης AUTOTECEXPO 2019 η οποία θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 27 
έως 29 Σεπτεμβρίου 2019 στον εκθεσιακό χώρο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ ( MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ). 

2. Για την υλοποίηση του Διαγωνισμού η ΕΤΑΙΡΙΑ θα συνεργασθεί με την εταιρεία JotForm 
Inc. (εφεξής ο «Συνεργάτης»). Ειδικότερα ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συνεργάτη, με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους 
συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν κληρώσεως. 

3. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μόνο οι επισκέπτες του περιπτέρου της  
ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. στον άνω εκθεσιακό χώρο. Οι επισκέπτες θα δηλώσουν ρητά τη 
συμμετοχή τους στο προσωπικό της εταιρείας μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας 
συλλογής στοιχείων της οποία θα λάβουν αντίτυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα 
επιλέξουν.  

4. Η συμμετοχή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους, είναι αυστηρά προσωπική (αφορά αποκλειστικά τον 
Επισκέπτη του περιπτέρου της ΙΑΠΩΝΙΚΗ), και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να 
εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαχθεί με άλλο, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας. 

5. Στο διαγωνισμό 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. 

6. Ο κάθε μεμονωμένος επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία μόνη 
προσωπική συμμετοχή. Στο τέλος του διαγωνισμού, ο αριθμός των συμμετοχών θα 
λάβει έναν αύξοντα αριθμό με βάση το αρχείο συλλογής των συμμετοχών, για τον οποίο 
θα μπορεί να ενημερωθεί κάθε συμμετέχων μετά τη λήξη της έκθεσης και συγκεκριμένα 
μετά την 1η Οκτωβρίου 2019. Σε κάθε συμμετέχοντα θα αποκαλύπτεται μόνο ο δικός 
του αύξων αριθμός και όχι το σύνολο του αρχείου για λόγους προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.  

7. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18/10/2019 και ώρα 16:00, στα γραφεία της 
ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. (17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη, ΤΚ 15351), παρουσία 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. Η διαδικασία της κλήρωσης θα είναι ανοιχτή στους συμμετέχοντες. Θα 
αναδειχθούν δύο νικητές και δύο αναπληρωματικοί, σε περίπτωση που οι νικητές δεν 
παραλάβουν το δώρο.  

8. Οι όροι του διαγωνισμού και τα αποτελέσματά του θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας (https://www.iaponiki.gr/diagonismos-autotec) καθώς και στη σελίδα που 

διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook 
(https://www.facebook.com/IAPONIKI.AUTO.PARTS.STORE/)  

9. Οι νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση, θα ειδοποιηθούν μέσω email ή στο 
κινητό τους τηλέφωνο ή σε όποιο άλλο μέσο ορίσουν ως τρόπο επικοινωνίας στη 
φόρμα συλλογής στοιχείων. Η εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει αποδεδειγμένα 
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κάθε νικητή 3 φορές σε διάστημα 14  ημερολογιακών ημερών από την κλήρωση, ήτοι 
έως και την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου.  

10. Η μη εμφάνιση ενός ή και των δύο νικητών μέσα σε 7 ημερολογιακές ημέρες από την 
επιτυχή ενημέρωσή τους περί της ανάδειξής τους από την κλήρωση ορίζεται ρητά ως 
μη αποδοχή του δώρου από . Στην περίπτωση αυτή καλείται ο 1ος και ακολούθως ο 2ος 
αναπληρωματικός με την ίδια ως άνω διαδικασία. Αν κανείς δεν αποδεχθεί το δώρο, 
τότε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με την ίδια ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που 
δεν αποδεχθεί κανένας το δώρο, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και το χρηματικό 
ποσό το δώρου διατίθεται σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του διοργανωτή.  

11. Οι νικητές του διαγωνισμού θα παραλάβουν το έπαθλο του διαγωνισμού με την επίδειξη 
του δελτίου αστυνομική ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους από την Εταιρεία στις 
εγκαταστάσεις της.  

12. Ρητά διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την σύνδεση του κινητού με 
πάροχο κινητής τηλεφωνίας επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές. 

13. Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους 
του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες οποτεδήποτε και για 
οποιονδήποτε λόγο, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την 
εύλογη κρίση της. 

14. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 
όνομα, επώνυμο, email, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, τα οποία έχουν 
καταχωρηθεί στη φόρμα συμμετοχής, Τα δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν 
επεξεργασίας από την Εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν 
λόγω δεδομένων, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών, 
την ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών, την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του 
Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και την απόδοση των δώρων σε αυτούς 
βάσει του εννόμου συμφέροντος της. Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά 
δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται 
στο παρόν. 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. 

15. Η καταχώρηση των στοιχείων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα γίνει μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας JotForm Inc. που εδρεύει στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής (111 Pine Street 1815 San Francisco, CA 94111), και η οποία 
ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για λογαριασμό της 
Εταιρείας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστή (server) του Συνεργάτη εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, o οποίoς τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα και τεχνικές ασφαλείας για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαθέτει την πιστοποίηση 
Privacy Shield, όπως εμφαίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008UvGAAU&status=Active. 
Σημειώνεται ότι  με την υπ΄ αριθ. 2016/1250 απόφαση επάρκειας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε την Aσπίδα Προστασίας ΕΕ - ΗΠΑ για τις διατλαντικές διαβιβάσεις 
δεδομένων (“Privacy Shield”), και είναι δυνατή από την 1η Αυγούστου 2016 η διαβίβαση 
προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ με τη χρήση του μηχανισμού του Privacy Shield. H 
Πολιτική απορρήτου του Συνεργάτη είναι αναρτημένη:  
https://www.jotform.com/privacy/, καθώς και λεπτομέρειες για την ασφάλεια των 
συναλλαγών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της https://www.jotform.com/security/. 

16. Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας 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. 
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17. Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα ΔΠΧ σας για τον σκοπό της 
επεξεργασίας που αναφέρεται ανωτέρω είναι εκείνο που απαιτείται για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων από τη διαγωνιστική διαδικασία. Μετά την απόδοση των δώρων, 
οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, των συμμετεχόντων / νικητών του Διαγωνισμού 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 το Διαγωνισμό, 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. 

18. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  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 

19. 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 στον Διαγωνισμό». 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). 

20. Η εγγραφή και συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού, 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 οι συμμετέχοντες ρητά και ανεπιφύλακτα συναινούν 
και αποδέχονται, σε περίπτωση ανάδειξής τους ως τυχερών, τη δημοσίευση του 
ονόματός τους με οποιοδήποτε μέσο για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια του εν 
λόγω διαγωνισμού. Τέλος οι συμμετέχοντες παρέχουν την συγκατάθεση τους στην 
πιθανότητα 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 συμμετοχής της 
ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. στην παρούσα έκθεση. Το οπτικοακουστικό υλικό θα τηρείται 
αποκλειστικά στο αρχείο της Εταιρείας. 

21. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 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. 
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