ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA–COLA
ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού
Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Χορηγός»), σε συνεργασία με την εταιρεία

«ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ A.E.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού
Γεωργίου Τσόντου 27 – 29, Ξυλάδικα, με ΑΦΜ 094344078 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει
ενέργεια με την ενδεικτική ονομασία «Το σχολείο που θέλεις» (εφεξής καλούμενη το
«Πρόγραμμα»), η οποία θα διενεργηθεί μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας που διατηρεί η
Χορηγός υπό τη διεύθυνση http://gr.coca-colahellenic.com.
2.Στόχος του Προγράμματος αποτελεί αφενός η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών για το ευαίσθητο θέμα της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και αφετέρου η
επισκευή/αναβάθμιση ενός (1) σχολείου με δαπάνη της Χορηγού στο Νομό
Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία δύο Δήμων του Νομού
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πυλαίας-Χορτιάτη και
με τη συμμετοχή έντεκα (11) σχολείων των περιοχών της αρμοδιότητας των ως άνω
Δήμων, που προτάθηκαν από τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, καθώς χρήζουν
επισκευών/αναβάθμισης, ως ακολούθως:
3. Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης συμμετέχουν: α) το 8ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, β) το
7ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, γ) το 1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας, δ) το 1ο Γυμνάσιο
Μαλακοπής, ε) το 54ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στ) το Πειραματικό Σχολείο του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ζ) το 61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Από τον
Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη συμμετέχουν: α) το 1o Γυμνάσιο Πυλαίας, β) το 2ο Γυμνάσιο
Χορτιάτη, γ) το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος και δ) το 2ο Δημοτικό Σχολείο
Πανοράματος.
4.Το σχολείο που θα επισκευασθεί/αναβαθμισθεί θα αναδειχθεί κατόπιν ψηφοφορίας
(εφεξής καλούμενη η «Ψηφοφορία»), η οποία θα διενεργηθεί από τις 12 Ιουλίου και ώρα
11:00 π.μ. έως τις 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»), μέσω
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα είναι αναρτημένη διαδικτυακά στην ειδικώς
αναφερόμενη στο Πρόγραμμα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση http://gr.cocacolahellenic.com/gr/etairiki-ipefthinotita/csr-programmata/anakainisi-sxoleia/ (εφεξής η

«Ιστοσελίδα»), στην οποία μπορεί να κατευθυνθεί και μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας
που διατηρεί η Χορηγός υπό τη διεύθυνση http://gr.coca-colahellenic.com.
5.Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο
(16ο) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους (εφεξής οι
«Ψηφοφόροι»).
6.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία, οι υπάλληλοι της Χορηγού και τη
Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού.
7. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 5 και 6 του παρόντος, κατά την
προορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην
Ψηφοφορία επισκεπτόμενος την Ιστοσελίδα και δημιουργώντας μέσω ειδικά
σχεδιασμένης εφαρμογής έναν λογαριασμό σ’ αυτήν, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα
στοιχεία του, ήτοι το ονοματεπώνυμό του, το έτος γεννήσεώς του, καθώς και έναν αριθμό
ελληνικού κινητού τηλεφώνου, προς τους σκοπούς της πιστοποίησης και της αποστολής
sms προς ενεργοποίηση του ως άνω λογαριασμού. Μέσω του sms, o ενδιαφερόμενος
λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό ενεργοποίησης του λογαριασμού του, μετά την
ενεργοποίηση του οποίου έχει την δυνατότητα να ψηφίσει το σχολείο της επιλογής του
κατευθυνόμενος δια της ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη που
απεικονίζει το Νομό Θεσσαλονίκης και τη γεωγραφική θέση των υποψήφιων σχολείων
πάνω σε αυτόν. Ο Ψηφοφόρος υποβάλει την ψήφο του επιλέγοντας μία μόνο φορά έκαστο
υποψήφιο σχολείο που είναι σημειωμένο σχεδιαστικά πάνω στον χάρτη.
8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η συμμετοχή στην
Ψηφοφορία. Η υποβολή συμμετοχής στην Ψηφοφορία κατά τα ανωτέρω γίνεται με την
αποκλειστική ευθύνη των Ψηφοφόρων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διαφημιστική, κατ’
εντολή και για λογαριασμό της Χορηγού, με τα στοιχεία των ψήφων και των Ψηφοφόρων
θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο
Πρόγραμμα και στην Ψηφοφορία, καθώς και με την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
9.Για τη συμμετοχή στη ψηφοφορία δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της
Χορηγού.
10.Οι Ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στην Ψηφοφορία,
υποβάλλοντας έκαστος μία (1) μόνο ψήφο ανά σχολείο. Κάθε ψήφος θα είναι οριστική και
δεν θα μπορεί να αλλάξει.

11. H Χορηγός έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών στην
Ψηφοφορία και να αποκλείσει οποιονδήποτε Ψηφοφόρο επιχειρεί να παρέμβει
παρανόμως στη διαδικασία Ψηφοφορίας ή του οποίου η συμμετοχή στην Ψηφοφορία δεν
είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να
ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Ψηφοφόρου στην Ψηφοφορία ή να
του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,
καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή
του έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά
ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή γίνεται κατά τρόπο
που αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή/και το πνεύμα του Προγράμματος και της
Ψηφοφορίας ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους
παρόντες όρους της ή/και το πνεύμα του Προγράμματος και της Ψηφοφορίας.
12. Η Χορηγός μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή
στην Ψηφοφορία θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης
ή αθέμιτης παρεμβολής του Ψηφοφόρου ή τρίτου.
Επιπλέον, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Ψηφοφόρος ή χρήστης της Ιστοσελίδας
παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή
λογισμικό της Ιστοσελίδας, η συμμετοχή του στην Ψηφοφορία ακυρώνεται πάραυτα και η
Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
13. Η Χορηγός έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και τη διακριτική της
ευχέρεια, να διενεργεί ή να δίνει εντολή σε εξειδικευμένα προς τούτο τρίτα πρόσωπα να
διενεργήσουν για λογαριασμό της κατάλληλους και προσήκοντες ελέγχους προκειμένου
να διαπιστωθεί τυχόν καταστρατήγηση των παρόντων όρων κατά τα, μεταξύ άλλων, υπό
τους όρους 11 και 12 προβλεπόμενα.
14.Καθ' όλη τη Διάρκεια της ψηφοφορίας, θα αναρτάται αυτόματα στην Ιστοσελίδα το
σύνολο των ψήφων που έχουν ληφθεί ανά σχολείο.
15.Μετά το πέρας της Διάρκειας της Ψηφοφορίας κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, και
συγκεκριμένα την 25 Ιουλίου 2018 και έως και την ώρα 20:00 μ.μ., θα αναρτηθεί στην
Ιστοσελίδα το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που θα αντιστοιχεί στο σύνολο των
ψήφων που έλαβε το κάθε σχολείο ξεχωριστά.
16.Το σύνολο των ψήφων, καθώς και τα στοιχεία των Ψηφοφόρων που υπεβλήθησαν
κατά τον Όρο 7 ανωτέρω κατά τη Διάρκεια της Ψηφοφορίας θα κατατεθούν σε αρχειακή

και ηλεκτρονική μορφή στη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Δήμητρα Χρουσαλά, οδός
Τσιμισκή 11, Τ.Κ. 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310-272622 και 2310-287385.
17.Το σχολείο που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους κατά την ως άνω περιγραφόμενη
διαδικασία θα είναι αυτό που θα επισκευασθεί/αναβαθμισθεί με δαπάνη της Χορηγού. Σε
περίπτωση ισοψηφίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων
σχολείων στις 30/7/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Χορηγού στο Μαρούσι
Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 60, παρουσία των νομίμων εκπροσώπων αυτής,
καθώς και της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Ευαγγελίας Γουλανδρή ή του νομίμου
αναπληρωτή της. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης
στον πιο πάνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή ώρα, η Χορηγός διατηρεί το
δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα ή ώρα ή/και τον τόπο με προηγούμενη ανακοίνωσή της
προ 24 ωρών στην Ιστοσελίδα.
18.Η επισκευή/αναβάθμιση του νικηφόρου σχολείου τελεί υπό την αίρεση χορήγησης
όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από τους αρμόδιους Δήμους ή/και
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, φορέα ή/και από οιονδήποτε τρίτον. Η Χορηγός ουδεμία
ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη χορηγήσεως ή μη έγκαιρης χορηγήσεως των εν λόγω
αδειών και σχετικών εγκρίσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν
καταστεί δυνατή η επισκευή-αναβάθμιση του νικηφόρου σχολείου μέχρι την έναρξη της
σχολικής χρονιάς 2018-2019, η Χορηγός θα δύναται να υπαναχωρήσει της χορηγίας ή να
διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια το ποσό που προορίζει για την επισκευήαναβάθμιση με άλλο τρόπο για παρεμφερείς κοινωφελείς σκοπούς.
19.Η Χορηγός δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στο
επισκευασθέν-αναβαθμισθέν σχολείο, ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή
άλλων υποχρεώσεων που οιοσδήποτε τρίτος αναλαμβάνει σε σχέση με το εν λόγω
σχολείο.
20.Το ποσό της χορηγίας που θα δαπανηθεί κατά τους παρόντες όρους από τη Χορηγό
παρέχεται με αιτία την προκήρυξη και υλοποίηση του Προγράμματος, αποκλειόμενης της
εφαρμογής των διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά
ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Χορηγού. Σε κάθε περίπτωση η
ευθύνη της Χορηγού περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από
δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε
ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

21. i. Στο πλαίσιο του Προγράμματος και της Ψηφοφορίας, η Χορηγός ή/και η Διαφημιστική
θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των Ψηφοφόρων που
δηλώθηκαν από αυτούς κατά την Ψηφοφορία: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Έτος γέννησης
και (γ) Αριθμό κινητού τηλεφώνου. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας της Ψηφοφορίας προς τους σκοπούς
υλοποίησης του Προγράμματος, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Ψηφοφόρων βασίζεται στην
συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα
αποστέλλοντας

μήνυμα

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

στη

διεύθυνση

infoline@cchellenic.com. Σε περίπτωση ανάκλησης της εν λόγω συγκατάθεσης, η
Διαφημιστική ή/και η Χορηγός δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους
στην Ψηφοφορία και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της
συγκατάθεσης εκ μέρους των Ψηφοφόρων δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για
το διάστημα πριν την ανάκληση.
ii. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Ψηφοφόρων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι
αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Χορηγού που είναι επιφορτισμένοι με
καθήκοντα για τη διεξαγωγή της Ψηφοφορίας, καθώς επίσης και οι αρμοδίως
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με
καθήκοντα για τη διεξαγωγή της Ψηφοφορίας και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της
Χορηγού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες αποκλειστικά
της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Χορηγός ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να
αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά
δεδομένα

των
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πληροφορικής, και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό τους.
iii. Κατ’ εξαίρεση η Χορηγός δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των
Ψηφοφόρων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και
εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς
αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

iv. Τα προσωπικά δεδομένα των Ψηφοφόρων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε
ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς
εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.
v. Τα προσωπικά δεδομένα των Ψηφοφόρων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι
απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή της Ψηφοφορίας και την υλοποίηση του
Προγράμματος και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση της
Ψηφοφορίας.
vi. Οι Ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφ’ενός να
ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται
επεξεργασία και αφ’ετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την
επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών
προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφ’όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου,
έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα
φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
vii. Τέλος, οι Ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα)
εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην
ισχύουσα νομοθεσία.
viii. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους
δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών,
συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Ψηφοφόροι μπορούν
να απευθύνονται εγγράφως στη Χορηγό, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση infoline@cchellenic.com .
ix. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» με έδρα
επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

22. Η Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει το Πρόγραμμα
ή και την Ψηφοφορία ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ψηφοφορίας ή
και οποιονδήποτε άλλο όρο αυτής ή/και του Προγράμματος, με αντίστοιχη ειδοποίηση
πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής/ανάκλησης. Οι μεταβολές αυτές θα
γνωστοποιούνται στο κοινό μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής
μέσω της Ιστοσελίδας ή/και με άλλο παρόμοιο τρόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι
δεσμευτική για τους Ψηφοφόρους οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα
δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Χορηγού. Η Χορηγός
μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Πρόγραμμα χωρίς ειδοποίηση για λόγους
δημοσίας τάξεως ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η
Χορηγός ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Ψηφοφόρων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε
περίπτωση δε ματαίωσης του Προγράμματος οι Ψηφοφόροι καθώς και οποιοσδήποτε
τρίτος δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Χορηγού ούτε
νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Προγράμματος ή
οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ματαίωσης.
23.Οι Ψηφοφόροι που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές
της και γενικότερα τις δυνατότητες που αυτές δίδουν, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη
δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που
περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή
Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει
την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα
χωρίς προειδοποίηση και να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές.
24.Η συμμετοχή στην Ψηφοφορία μέσω της Ιστοσελίδας προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Χορηγός δε φέρει
καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας
βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών,
online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων
υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου
χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε
διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το
διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες
ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η
καταχώρηση των ψήφων των Ψηφοφόρων ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να
διατηρηθούν και αφορούν στο Πρόγραμμα και την Ψηφοφορία καταστραφούν μερικώς ή
ολοσχερώς.

25. Η Χορηγός δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Ψηφοφόρους ή/και
οποιονδήποτε τρίτο, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα
από το Πρόγραμμα ή/και την Ψηφοφορία.
26. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη
αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσης της
Ιστοσελίδας και (γ) τη συνακόλουθη παραίτηση των Ψηφοφόρων από κάθε σχετική
αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Χορηγού.
27. Οι Ψηφοφόροι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα
σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Χορηγού.
28. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορούν να
αποστείλουν σχετικό αίτημα στο e-mail infoline@cchellenic.com .
29. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το
Πρόγραμμα, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Δικαστηρίων Αθηνών.
30. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κηφισιάς
Ευαγγελία Γουλανδρή (οδός Γ. Δροσίνη αρ. 5, Κηφισιά, τηλ. 210 8015 345), απ’ όπου
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη.
Επίσης, βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας της
Χορηγού.
Μαρούσι, Ιούλιος 2018
Για την Χορηγό
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

