ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στον διαγωνισμό «Καλό Πάσχα», τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» διοργανώνει (κατωτέρω «Διοργανώτρια») σε
συνεργασία με τις εταιρείες:
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε./ FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε./ LACTALIS HELLAS A.E./
MONDELEZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε./ NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε./ OPTIMA A.E./
PESCANOVA HELLAS Ε.Π.Ε./ PT BEVERAGE WORLD LIMIT&ΣΙΑ Ε.Ε./ UPFIELD HELLAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣ Ε.Π.Ε./ ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε./ ΑΡΤΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α.Ε.
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε./ ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε./ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε./ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε./ ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡ Α.Ε/ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡ ΒΙΟΜ
ΓΑΛΑΚ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε./ ΕΛΑΙΣ UNILEVER HELLAS Α.Ε./ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε./ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε./ ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε./ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε./ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Ε./ ΚΑΡΑΛΗΣ
Α.E./ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ A.E./ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β.Σ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
/ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝ. Α.Ε.Β.Ε. ALFA/ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΟΝ Ε.Π.Ε./ ΚΤΗΜΑΤΑ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε./ ΛΟΥΞ-ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε./ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε./ ΜΠΕΛΑΣ
ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε./ ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε./ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε./ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε./ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε./ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E./ ΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ε.Π.Ε./ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.& Χ. Α.Β.Ε.Ε./ ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε./ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε./ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. (κατωτέρω «συνεργαζόμενες εταιρείες») στα
καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και στα ενταχθέντα στο σύστημα Δικαιόχρησης (Franchise)
καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» από 11 Απριλίου 2022 έως 23 Απριλίου
2022, μπορούν να λάβουν μέρος ενήλικοι κάτοικοι Ελλάδας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της
Διοργανώτριας, των ανωτέρω συνεργαζόμενων στον διαγωνισμό εταιρειών, των εταιρειών υπό
το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», καθώς και οι σύζυγοι και οι
συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.
2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντων.
3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (δηλ. όνομα, επώνυμο
και τρόπο επικοινωνίας προς ενημέρωσή τους σε περίπτωση κλήρωσής τους, π.χ. αριθμό
τηλεφώνου σταθερού ή κινητού, e-mail) σε δελτίο συμμετοχής και θα το ρίξουν στην κάλπη του
καταστήματος της Διοργανώτριας. Δελτία συμμετοχής θα διατίθενται στα καταστήματα
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού ( από 11
Απριλίου 2022 έως 23 Απριλίου 2022). Έγκυρα δελτία συμμετοχής θεωρούνται και μετέχουν στην
κλήρωση όσα θα έχουν συμπληρωθεί με τα άνω στοιχεία και θα έχουν ριφθεί στην κάλπη
οποιουδήποτε καταστήματος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», έως τη λήξη του
ωραρίου λειτουργίας αυτών κατά την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ( 23-4-2022).
4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα είναι:
• (α) Πέντε (5) τυχεροί, οι οποίοι κερδίζουν δωροεπιταγές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ συνολικής αξίας
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ο καθένας,
• (β) Δέκα (10) τυχεροί, οι οποίοι κερδίζουν δωροεπιταγές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ συνολικής αξίας
χιλίων ευρώ (1.000€) ο καθένας,
• (γ) Δέκα (10) τυχεροί, οι οποίοι κερδίζουν από ένα Σετ τραπεζαρίας εξωτερικού χώρου
(Το κάθε σετ περιλαμβάνει 1 τραπέζι, 2 καρέκλες & 1 παγκάκι), ο καθένας,
• (δ) Δέκα (10) τυχεροί, οι οποίοι κερδίζουν από ένα Σετ μαγειρικών σκευών Fissler
Copenhagen (Το κάθε σετ περιλαμβάνει 5 μαγειρικά σκεύη), ο καθένας,
• (ε) Τριακόσιοι (300) τυχεροί, οι οποίοι κερδίζουν από μία δωροεπιταγή ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ,
αξίας πενήντα ευρώ (50€) η καθεμία.
Παράλληλα θα κληρωθούν: τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές για τις δωροεπιταγές συνολικής
αξίας 3.000€, πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές για τις δωροεπιταγές συνολικής αξίας 1.000€,
πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές για τα σετ τραπεζαρίας εξωτερικού χώρου, πέντε (5)
αναπληρωματικοί νικητές για τα σετ μαγειρικών σκευών Fissler, και τριάντα
(30)
αναπληρωματικοί νικητές για τις δωροεπιταγές αξίας 50€.
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5. Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα την 20η Μαΐου 2022 και ώρα
10:00π.μ. στις επί της Λεωφ. Κηφισού 136, στο Περιστέρι Αττικής Τ.Κ. 12131 εγκαταστάσεις της
Διοργανώτριας, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τρεις εκπροσώπους της
Διοργανώτριας.Τα δώρα θα κληρωθούν με την εξής σειρά: α. Πέντε (5) δωροεπιταγές
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ συνολικής αξίας 3.000€, β. Δέκα (10) δωροεπιταγές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ συνολικής
αξίας 1.000€, γ. Δέκα (10) Σετ τραπεζαρίας εξωτερικού χώρου δ. Δέκα (10) Σετ μαγειρικών
σκευών Fissler, ε. Τριακόσιες (300) δωροεπιταγές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, αξίας πενήντα ευρώ (50€) η
καθεμία.
6. Η επιτροπή θα είναι η μόνη αρμόδια για τη διαδικασία της κλήρωσης και για την επίλυση
οιουδήποτε θέματος ή διαφοράς τυχόν προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Στην
κλήρωση μπορούν να παρίστανται και όποιοι από τους συμμετέχοντες το επιθυμούν,
τηρουμένων των εφαρμοζόμενων από τη Διοργανώτρια μέτρων προστασίας κατά της διασποράς
του κορωνοϊού Covid-19, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σχετικός άμεσος κίνδυνος.
7. Καθένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορεί, αν κληρωθεί, να λάβει μόνον ένα
δώρο και ειδικότερα το πρώτο που θα κερδίσει κατά τη διενέργεια της κλήρωσης.
8. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης με ανάρτηση την
20/6/2022 της λίστας των ονομάτων των τυχερών/νικητών και αναπληρωματικών στις εισόδους
των Καταστημάτων της Διοργανώτριας (αρχικό ονόματος και επώνυμο) και των καταστημάτων
υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise». Επιπλέον τα αποτελέσματα της κλήρωσης (νικητές
και αναπληρωματικοί) θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Διοργανώτριας
https:www.sklavenitis.gr.
Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους τυχερούς/νικητές, χρησιμοποιώντας για τον καθένα τα
αναγραφόμενα στο δελτίο συμμετοχής του στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου αυτοί να
παραλάβουν τα δώρα τους το αργότερο έως τις 20/7/2022. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς/νικητές, ή αν αυτός αρνηθεί την
παραλαβή του δώρου, ή παραλείψει να εμφανιστεί για την παραλαβή του μέχρι την 20/7/2022,
το σχετικό δικαίωμά του αυτοδικαίως αποσβένεται (παύει να υπάρχει) και ουδεμία αξίωση
δύναται αυτός να προβάλει κατά της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε άλλου.
9. Εφ’ όσον σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο υπάρξουν αδιάθετα δώρα, μετά
την 20/7/2022, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους αναπληρωματικούς τυχερούς/νικητές
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, δηλ. κατά τη σειρά κλήρωσής τους, προκειμένου αυτοί ως
αναπληρωματικοί να παραλάβουν τα αδιάθετα δώρα το αργότερο έως τις 20/8/2022. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους αναπληρωματικούς
τυχερούς/νικητές ή αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή του δώρου ή παραλείψει να εμφανιστεί για
την παραλαβή του μέχρι τις 20/8/2022, το σχετικό δικαίωμά του αυτοδικαίως αποσβένεται (παύει
να υπάρχει) και ουδεμία αξίωση δύναται αυτός να προβάλει κατά της διοργανώτριας ή
οποιουδήποτε άλλου. Στην περίπτωση αυτή η διοργανώτρια δικαιούνται να χρησιμοποιήσει τα
δώρα κατά την κρίση της.
10. Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, ή
διαβατηρίου του τυχερού/νικητή.
11. Τα δελτία και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβίβασης και δεν
ανταλλάσσονται ολικά ή μερικά με άλλα δώρα ή χρήματα. Η Διοργανώτρια δικαιούται να
εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση της και κατά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα
την ταυτότητα των νικητών για τη διαδικασία απόδοσης των δώρων.
12. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων.
Οι συνεργαζόμενες εταιρείες, ως και εταιρείες οι οποίες λειτουργούν καταστήματα υπό το σήμα
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise ουδεμία ευθύνη έχουν. Ομοίως οι τελευταίες σε καμιά περίπτωση δεν
ευθύνονται για τυχόν ελάττωμα των δώρων, τα οποία παραλαμβάνονται από τους νικητές
ανεπιφύλακτα και με δική τους αποκλειστική ευθύνη.
13. Η Διοργανώτρια κατά την απόλυτη κρίση της δικαιούται να αναβάλει ή/και να ματαιώσει τον
διαγωνισμό και την κλήρωση ή να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να αλλάξει τα
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προσφερόμενα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής
τους, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής, ενημερώνοντας για τις
τροποποιήσεις και αλλαγές αυτές τους συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στις
εισόδους των Καταστημάτων της ή/και στο διαδικτυακό ιστότοπο https:www.sklavenitis.gr.
14. Ρητά διευκρινίζεται ότι μετά την (αρχική ή κατά παράταση ή συντόμευση) λήξη του
διαγωνισμού όσα τυχόν δελτία συμμετοχής βρίσκονται εκτός κάλπης είτε στα συμμετέχοντα
καταστήματα, είτε στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου λογίζονται ως ανύπαρκτα και είναι αυτοδικαίως
άκυρα, δεν επάγονται κανένα αποτέλεσμα και δεν παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό, ούτε δεσμεύουν οποιονδήποτε, σε περίπτωση δε ματαίωσης του διαγωνισμού, όλα
τα δελτία συμμετοχής, κατατεθειμένα ή μη, ουδέν δικαίωμα παρέχουν σε οποιονδήποτε.
15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του
συμμετέχοντος -δια της θετικής ενέργειας συμμετοχής του- κατά τους όρους του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και του ν. 4624/ 2019 σε ένταξη και σύννομη
επεξεργασία, από τη Διοργανώτρια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και στη βάση του έννομου
συμφέροντός της για τη διενέργεια του διαγωνισμού των απλών εκουσίως παρεχόμενων
προσωπικών δεδομένων του (ον/μο, τηλ. επικοινωνίας ή και e-mail) σε Αρχείο Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, τηρούμενο κατά το νόμο αποκλειστικά για τους σκοπούς διενέργειας
του διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του, απόδοσης των προσφερόμενων
δώρων και της τυχόν επίλυσης οποιουδήποτε θέματος ανακύψει από τον διαγωνισμό. Τα
ανωτέρω δεδομένα θα τηρηθούν από την Διοργανώτρια με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα ασφαλείας και τις απαραίτητες διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα του ενός έτους από
την λήξη του διαγωνισμού, μετά την παρέλευση του οποίου θα διαγραφούν με ασφάλεια, εκτός
εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ρητά
διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα νομικά ή φυσικά
πρόσωπα πέραν των εργαζομένων ή/και συνεργατών της Διοργανώτριας, οι οποίοι ενδέχεται να
εμπλακούν στην διεξαγωγή του Διαγωνισμού, στην ανάδειξη των τυχερών και στην απόδοση των
δώρων, πάντα υπό τον όρο της συμμόρφωσής τους με τις προβλέψεις του ισχύοντος νομικού
πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και με πρόσβαση αυτών μόνο στα
απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των καθηκόντων
και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Διοργανώτρια αναφορικά με την
διεξαγωγή /ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την
πρόσβαση, επιβεβαίωση, τροποποίηση, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή των στοιχείων τους
που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των
δεδομένων τους, καθώς και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου το δικαίωμα εναντίωσης στην
επεξεργασία και περιορισμού αυτής και της φορητότητας των στοιχείων τους, επικοινωνώντας
με την Διοργανώτρια στο e-mail gdpr@sklavenitis.com. Επιπλέον έχουν δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3,
Αθήνα, www.dpa.gr).
16. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά πλήρη γνώση των όρων του και ανεπιφύλακτη
αποδοχή αυτών.
17. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα
Μαυρέττα Πολίτη, οδός Διδότου 9-11 και Μασσαλίας, Κολωνάκι, Αθήνα, απ’ όπου κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευθεί αντίγραφο της πράξης κατάθεσης και των όρων του
διαγωνισμού με δαπάνη του.

