Όροι Διαγωνισμού
VICHY Neovadiol Rose Platinum «Πες μας τη γνώμη σου»
H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L’OREAL HELLAS A.E.» (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ.
39Α, Ν. Ιωνία Αττικής, Α.Φ.Μ 094026261/Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) (εφεξής η «L’OREAL» ή
«Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός» με
έπαθλο πέντε συσκευασίες Neovadiol Rose Platinum, προϊόν που καλύπτει τις ανάγκες κάθε
νικητή για ένα χρόνο, για κάθε νικητή. Οι νικητές θα είναι πέντε (5) και αντίστοιχα θα υπάρχουν
και πέντε (5) αναπληρωματικοί.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην
Συμβολαιογράφο Αθηνών Λάβδα Αθανασία – Λήδα (οδός Ζ. Πηγής αρ. 12-14, Αθήνα, τηλ. 2103817752), 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.
O
Διαγωνισμός
θα
φιλοξενηθεί
στην
ιστοσελίδα
της
Vichy
www.vichy.gr/neovadiolroseplatinium (εφεξής ο «Ιστότοπος»), στην οποίο θα αναρτηθούν και
οι Όροι. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους
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 στον Ιστότοπο.
Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των
ενδιαφερομένων στην Ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος του Διαγωνισμού έχει
αναλάβει η Διοργανώτρια Εταιρεία.
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 15/2/2018 και ώρα 16:00 και
ημερομηνία λήξης η 15/4/2018 και ώρα 14:00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Σε περίπτωση δε που η
Διάρκεια του Διαγωνισμού τροποποιηθεί κατά οιοδήποτε τρόπο, η σχετική αλλαγή θα
ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική δημοσίευση στον Ιστότοπο.
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 και η συμπλήρωση των
υποχρεωτικών πεδίων στη φόρμα συμμετοχής, η οποία είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο.

3. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό πριν ή μετά τη λήξη της Διάρκειας δεν είναι δυνατή.
4. Ο κάθε συμμετέχων οφείλει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με το πραγματικό του όνομα.
Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μιας αίτησης συμμετοχής ανά άτομο. Μαζικές αιτήσεις
συμμετοχής από ομάδες καταναλωτών ή τρίτων μερών δεν θα γίνονται δεκτές. Περισσότερες
αιτήσεις του ιδίου προσώπου δεν θα γίνονται δεκτές.
5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) που θα
τηρεί η L’ OREAL.
6. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δοκιμάσει το δείγμα
Neovadiol Rose Platinum που θα βρει μέσα στα περιοδικά «Madame Figaro» και «Marie Claire»
και εφόσον μεταβεί στη σελίδα www.vichy.gr/neovadiolroseplatinium να γράψει τη γνώμη
του για το προϊόν αφήνοντας ένα σχόλιο στη σελίδα.
8. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των στελεχών και των υπαλλήλων της
L’OREAL καθώς και των συζύγων και των συγγενών τους έως 2ου βαθμού.
9. O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε
αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης
στον Ιστότοπο με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον
Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την
αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι
δυνατή επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την ένταξη
αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων).
11. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν
μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι νικητές θα
ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το έπαθλο κατόπιν επικοινωνίας
(τηλεφωνικής ή μέσω e-mail). Η μη εμφάνιση του 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.
12. Η L’OREAL δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώσει 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 των διοργανωτριών εταιρειών ή τα χρηστά ήθη, κλπ.
13. 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 όνομα του νικητή και του επιλαχόντος νικητή και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει

οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς
σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς
τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων
χρήσης της εικόνας, ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων
και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής
και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι
της L’OREAL.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
1. Την Παρασκευή 20/4/2018 και ώρα 18:00 στην έδρα της «ISOBAR IPROSPECT Α.Ε.» (Αθήνα,
Σφηττίων αρ. 3-5) και με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, θα πραγματοποιηθεί
κλήρωση με βάση το ηλεκτρονικό εργαλείο random.org, από την οποία θα αναδειχθεί τυχαία
πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί. Τα ονόματα των Νικητών θα αναρτηθούν
στον Ιστότοπο μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και μετά την αποδοχή του δώρου.
2. Μετά την κλήρωση θα επιχειρηθεί - από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο
συνεργάτες της L’ OREAL - επικοινωνία με τους Νικητές με την αποστολή ενημερωτικού
ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και
τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωση ως προς το Έπαθλο. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται
από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κλπ.) για
σκοπούς ταυτοπροσωπίας. Οι υπάλληλοι ή οι εντεταλμένοι προς τούτο συνεργάτες της L’
OREAL που επιχειρούν την επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένοι να
προβούν σε δεύτερη απόπειρα επικοινωνίας με το Νικητή σε περίπτωση που η πρώτη δεν
καταστεί δυνατή. Εφόσον και η δεύτερη απόπειρα επικοινωνίας δεν καταστεί δυνατή,
δρομολογείται επικοινωνία με τον επιλαχόντα νικητή Η L’ OREAL, πλέον των παραπάνω, δεν
υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο
Διαγωνισμό. Ομοίως στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής του Επάθλου αρνηθεί το
έπαθλο ή για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. ιατρικό, προσωπικό κ.ο.κ.) κωλύεται να συμμετέχει στο
ταξίδι στο οποίο αφορά το Έπαθλο, η Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια
θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα νικητή στον οποίο θα αποδοθεί το Έπαθλο.
4. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Επάθλου στο
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.
5. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το Έπαθλο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν
μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.
6. Οι Νικητές, 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. Επίσης η L’OREAL διατηρεί το
δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των
Νικητών, την εικόνα των Νικητών, πλάνα από την εκπομπή και το ταξίδι στο οποίο
εμφανίζονται και αφορά το Έπαθλό και να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό
στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει
αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση
των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων χρήσης της εικόνας, ατελώς, χωρίς
καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς
οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσουν για τη συμμετοχή τους
στην Ενέργεια 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 Ενέργεια της Διοργανώτριας Εταιρείας στην οποία θα μετέχουν
με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, e-mail),
(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 της Ενέργειας.
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία 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 Εταιρεία
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 Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού
από την κλήρωση και την απόδοση του Επάθλου,

ι) δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια Εταιρεία να στέλνει e-mail αναφορικά
με την εξέλιξη του Διαγωνισμού στο e-mail που έχουν δηλώσει οι χρήστες κατά τη
συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής,
κ) παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τους ενημερώνει μέσω
e-mail σχετικά με νέα προϊόντα του εμπορικού σήματος Vichy, καθώς και για προωθητικές
ενέργειες και εκδηλώσεις που αφορούν στη Vichy, στο e-mail που έχουν δηλώσει οι χρήστες
κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη
συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για τη σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από
την Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006, για το οποίο
έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η «L'OREAL HELLAS A.E.», Λεωφ. Εθνικής
Αντιστάσεως 39Α, 14234 Νέα Ιωνία (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6188500). Η επεξεργασία του
αρχείου γίνεται για λογαριασμό της L’OREAL HELLAS Α.Ε. και κατ’ εντολήν αυτής από την
εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία «ISOBAR I PROSPECT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε» με
δ.τ. «ISOBAR I PROSPECT» (Σφηττίων αρ. 3-5, Αθήνα – τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1073500
Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για δικό της
όφελος, αλλά αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της «L’OREAL HELLAS Α.Ε.».
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 (τυχόν) παράδοση του Επάθλου σε αυτούς, καθώς και η διενέργεια προωθητικών για τα
προϊόντα της L’OREAL ενεργειών, και δη για τα προϊόντα του εμπορικού σήματος Vichy. 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.
2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του
με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα
στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του
αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή
και την εταιρεία «ISOBAR I PROSPECT», παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την
συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση vichy.consult@gmail.com.

