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H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L’ OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η
«Διοργανώτρια" ή/και η «L’ OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ο
«Διαγωνισμός») με έπαθλο ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα (ήτοι, τον νικητή και έναν (1)
ενήλικα συνοδό της επιλογής του) στο «L’ Institut Vichy», στην πόλη Vichy της
Γαλλίας και προϊόντα περιποίησης VICHY για έναν ολόκληρο χρόνο σε άλλους δέκα
(10) τυχερούς.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην
Συμβολαιογράφο Αθηνών Λάβδα Αθανασία – Λήδα, οδός Ζ. Πηγής αρ12-14, Αθήνα,
τηλ. 210-3817752, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και
της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να
λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει
κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την
απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που
περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω
αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων
θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στην Ιστοσελίδα. Την οργάνωση
του διαγωνισμού έχει αναλάβει η L’ OREAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε και τη διαχείριση του το
τεχνικού μέρος του Διαγωνισμού έχει αναλάβει η Χ.ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..

Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 05/02/2018 και θα διαρκέσει μέχρι
4/5/2018. Σε περίπτωση δε που η παραπάνω ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί

κατά οιονδήποτε τρόπο, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με
σχετική δημοσίευση στη σελίδα https://www.vichy.gr/arthro/Vichy-Trip/a69076.aspx
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι άνω των
18 ετών, και είναι χρήστες του διαδικτύου και ταυτόχρονα είναι μόνιμοι κάτοικοι
Ελλάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται αποδοχή όλων των όρων του
παρόντος, Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό υφίστανται
μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Συμμετοχή στην Ενέργεια:
Για τη συμμετοχή του στην Ενέργεια, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στα παρακάτω
βήματα:
α) Να κατεβάσει την εφαρμογή ARILYN - Για δωρεάν download του app συστήνεται η χρήση
δικτύου WI-FI. Σε περίπτωση μη χρήσης Wi-Fi δικτύου, η χρέωση των MB υπόκειται στον
εκάστοτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή διατίθεται αποκλειστικά στα Apple App
Store & Google Play Store:


Apple App Store: Συμβατές είναι οι συσκευές με έκδοση λειτουργικού συστήματος
iOS 7.0 και πάνω.



Google Play Store: Συμβατές είναι οι συσκευές με έκδοση λειτουργικού συστήματος
του Android 4.3.1 και πάνω.

β) Αφού ο χρήστης κατεβάσει την εφαρμογή θα πρέπει να σκανάρει (Για δωρεάν
λήψη δωρεάν data συστήνεται η χρήση δικτύου WI-FI. Σε περίπτωση μη χρήσης Wi-Fi
δικτύου, η χρέωση των MB υπόκειται στον εκάστοτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας)
την ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στα σημεία όπου εμφανίζεται το εικαστικό του
Mineral 89. (Πάνω στο τελικό προϊόν, μέσα στο σημείο πώλησης, μέσα στο ΜΕΤΡΟ
εντός των συρμών και εντός των σταθμών σε panels, σε διαφημιστικές καταχωρήσεις
σε περιοδικά.
Μόλις ο χρήστης σκανάρει το συγκεκριμένο σημείο στην οθόνη του θα εμφανίζεται
ένα 3D ομοίωμα του Mineral 89, το οποίο θα δίνει τις εξής 3 επιλογές:


Να επισκεφτεί τη σελίδα του προϊόντος Mineral 89 στο site της VICHY
http://bit.ly/2Dzx4Yr



Να λάβει μέρος σε έναν διαγωνισμό με δώρο ταξίδι στη Γαλλία, στην πόλη
της Vichy.



Να συμπληρώσει τη φόρμα ζήτησης δείγματος Mineral 89 5ml

Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την επιλογή «Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό» για να
μεταβεί στη σελίδα https://www.vichy.gr/arthro/Vichy-Trip/a69076.aspx όπου
καλείται να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο,
διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, π) και να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής.
Μόλις καταχωρήσει τα στοιχεία του με επιτυχία μπαίνει αυτομάτως και στην
κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο.
3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος
Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι υποβληθείσες συμμετοχές
μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως μη
υποβληθείσες και δεν επιφέρουν αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη
Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
4. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων)
που θα τηρεί η L’ OREAL.
5. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή
συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής
συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στην
Διοργανώτρια να ακυρώσει την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
6. Aπό τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι των
εταιριών «L’ OREAL» και «ISOBAR IPROSPECT», «Χ.ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς και
οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό
προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και των όρων χρήσης του
FACEBOOK, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την
συμμετοχή και την διενέργεια της παρούσης προωθητικής ενέργειας.
7. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το νικητή την αποστολή
στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση του και αυτός
αποδέχεται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων).

8. Το ταξίδι είναι τριήμερο και περιλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια για δύο (2) άτομα

προς Παρίσι. Μία (1) διανυκτέρευση στο Παρίσι σε ξενοδοχείο 2** με ημιδιατροφή.
Την επόμενη μέρα, μεταφορά στο σταθμό του τραίνου και δύο (2) εισιτήρια τραίνου
για την πόλη της Vichy. Μεταφορά από το σταθμό του τραίνου μέχρι το ξενοδοχείο.
Μια αγωγή στο κάθε άτομο (2 συνολικά) στο «L’ Institut Vichy». Μία (1)
διανυκτέρευση στην πόλη Vichy σε ξενοδοχείο 2** με ημιδιατροφή. Μεταφορά από
το ξενοδοχείο στο σταθμό τραίνου. Μεταφορά με το τραίνο με προορισμό το Παρίσι.
Μεταφορά προς το αεροδρόμιο. Αεροπορικά εισιτήρια επιστροφής. Ρητά
διευκρινίζεται ότι, πέραν των ανωτέρω, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με κανενός
είδους άλλο έξοδο, εντός ή εκτός ξενοδοχείου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άλλα
μεταφορικά έξοδα, τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, χρήση mini-bar ή άλλων
υπηρεσιών αναψυχής κτλ). Διευκρινίζεται επίσης ότι ο συνοδός του νικητή θα
αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω ταξίδι μόνο εφόσον αποδεχθεί και ο
ίδιος ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί κατά το
διάστημα 01/10/2018 -31/12/2018 σε ημερομηνίες που θα ορισθούν από κοινού
μεταξύ της Διοργανώτρια και του νικητή.

Επίσης, δέκα (10) τυχεροί νικητές που θα προκύψουν από κλήρωση θα κερδίσουν τα
προϊόντα ολοκληρωμένης ρουτίνας περιποίησής τους για έναν ολόκληρο χρόνο από
τη VICHY. Συγκεκριμένα, στο τέλος του διαγωνισμού οι 10 τυχεροί νικητές, θα λάβουν
από ένα πακέτο που θα περιέχει 6 Solution Micelaire 200ml – 6 Mineral 89 – 6 Slow
Age.
9. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά με αυστηρώς προσωποπαγή
χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται με
χρήματα ή άλλα δώρα. Οι νικητές θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της
παραλαβής των δώρων κατόπιν επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω e-mail). Η μη
εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου και, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης
του δώρου.
10. Η L’ OREAL δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει
συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό

μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε
όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας εταιρείας ή τα
χρηστά ήθη, κλπ.
11. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή
τους στη L’ OREAL για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του
μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η L’ OREAL, ή /και του
διαδικτύου. Έτσι η L’ OREAL διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει
για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα του νικητή και του αναπληρωματικού
νικητή δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με
το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς.
12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από
κάθε τυχόν αξίωση έναντι της L’ OREAL.

Β. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
1. Στις 8/5/2018 και ώρα 15:00 στην έδρα της ISOBAR iPROSPECT A.E. και με βάση το
σύνολο των έγκυρων συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί κλήρωση παρουσία
συμβολαιογράφου για την ανάδειξη των (11) έντεκα νικητών καθώς και του ενός (1)
αναπληρωματικού για το ταξίδι. Το όνομα των νικητών και του αναπληρωματικού θα
αναρτηθούν στη σελίδα της VICHY στο Facebook.
2. Μετά την κλήρωση θα επιχειρείται - από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο
συνεργάτες της L’ OREAL - επικοινωνία με το νικητή με την αποστολή ειδοποιητηρίου
ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωσή του για τον τρόπο παραλαβής του
δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κλπ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της
ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου του Διαγωνισμού.
3. Σε περίπτωση που ο νικητής, ο οποίος έχει ενημερωθεί ότι κέρδισε, δεν απαντήσει
στο ειδοποιητήριο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει από την
Διοργανώτρια, όπως περιγράφεται ανωτέρω, περί αποδοχής ή όχι του
προσφερόμενου σε αυτόν δώρου, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την

αποστολή σε αυτόν του σχετικού ειδοποιητηρίου μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή σε περίπτωση που εντός της εν λόγω προθεσμίας αρνηθεί να
παραλάβει το δώρο, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το
δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου το οποίο θα απονέμεται στον αναπληρωματικό
νικητή. Για την ενημέρωση του αναπληρωματικού νικητή θα ισχύσει η
προαναφερόμενη διαδικασία και προθεσμίες. Σε περίπτωση που ο αναπληρωματικός
νικητής δεν απαντήσει στο ειδοποιητήριο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
θα λάβει από τη Διοργανώτρια ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο, τότε κάθε
υποχρέωση της L’OREAL για την απόδοση του δώρου παύει να υφίσταται και
ουδεμία υποχρέωση υπέχει ή αναλαμβάνει η L’OREAL έναντι των νικητών.

4. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου
στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της L’ OREAL παύει να
υφίσταται. Η L’ OREAL δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική
υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Γ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και
ανεπιφύλακτα ότι: (α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα
δηλώσει κάποιος συμμετέχων στο Διαγωνισμό δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους, (β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή
και αληθή, (γ) είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (δ) η προσωπικότητά τους δεν
προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην
εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα
προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, email), (ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας
οποιουδήποτε τρίτου, (στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
οποιουδήποτε τρίτου, (ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια
τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την
εξυπηρέτηση του Προγράμματος (η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση
τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων

του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ'
όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και
δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του
Διαγωνισμού θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική
εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης
ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το
δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση
του δώρου ι) Δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην διοργανώτρια και την εταιρεία
που διαχειρίζεται το τεχνικό κομμάτι του διαγωνισμού να στέλνει απευθείας e-mail
αναφορικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού στο e-mail που έχουν δηλώσει οι χρήστες
κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής.

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ευθύνη
1.1. Η L’OREAL δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές,
διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής ή κάρπωσης του δώρου εξαιτίας
καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του
δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής
μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η L’OREAL δεν φέρει καμία ευθύνη, σε
περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το
παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή
νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
1.2 Η L’OREAL δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη
οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την
κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας απονομής ή
κάρπωσης των δώρων.
1.3. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η L’OREAL δεν θα
ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η
λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η
ευθύνη της L’OREAL για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της

διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις
παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.
1.4. Η L’OREAL δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται
έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για
λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η
λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην
Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου,
διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών
μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της
υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
1.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με
τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν
δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
1.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των
υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στους οποίους
παραπέμπει η Ιστοσελίδα μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών
δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την
επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να
απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν
ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς
αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους η
Ιστοσελίδα παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
1.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να
παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή
πρόγραμμα της Ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να
προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα
αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η L’OREAL θα διατηρεί το δικαίωμα να
αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η L’OREAL θα δικαιούται να
ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρήσει

παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού.
Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η L’OREAL θα
δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο
παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
1.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη
και βάσει ενδείξεων) από τη L’OREAL παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει
αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η L’OREAL θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει
τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν
ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει
παραδοθεί το δώρο, η L’OREAL θα δικαιούται αυτού να διεκδικήσει την επιστροφή
του δώρου από το νικητή στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του
ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.
1.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και
αναγνωρίζουν ότι η L’OREAL ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν
πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς του Διαγωνισμού, καθώς και για
οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στο νικητή και τον συνοδό του
(από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας
παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και
ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι
συμμετέχοντες και δη ο νικητής και ο συνοδός του από και κατά την
πραγματοποίησή του (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε
σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

2. Οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Για
οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού,
αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της L’OREAL.
3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και
ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε
αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και
δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της L’OREAL.

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά και
ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για τη σύσταση αρχείου
προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη
γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα
με τον ν.2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η L'Oréal Hellas A.E.,
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλέφωνο επικοινωνίας:
210 6188500). Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη νικητών του ως άνω
Διαγωνισμού, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και η πραγματοποίηση όλων
των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του δώρου σε αυτούς, καθώς και η
διενέργεια προωθητικών για τα προϊόντα της L’OREAL ενεργειών. Τα πρόσωπα των
οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και
αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12
και 13 του νόμου 2472/1997, επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση lvichy.consult@gmail.com.
Συναινώ όπως η L’Oréal Hellas A.E. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, Νέα Ιωνία,
τηλέφωνο επικοινωνίας 210 61 88 500) εντάξει τα παραπάνω στοιχεία μου σε αρχείο
προσωπικών δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως ισχύει,
με σκοπό την ανάδειξη νικητών του ως άνω διαγωνισμού και τη διαφημιστική
προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ενημέρωσή μου
ταχυδρομικά, με e-mail, τηλεφωνικά ή με γραπτά μηνύματα για νέα ή προσφορές
των προϊόντων της. Συναινώ στην εκ μέρους της L’Oréal Hellas Α.Ε. παροχή
δικαιώματος πρόσβασης στα τηρούμενα στοιχεία μου, προς συνεργαζόμενες με
αυτήν επιχειρήσεις για τους ίδιους σκοπούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου. Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα του
αρχείου που με αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.

