ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«COSMOTE AVATAR»
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΕ» (εφεξής COSMOTE), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ.
99) σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE
WORLDWIDE SA» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10), (εφεξής η
«Διαφημιστική» ή OGILVY ONE), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με
τίτλο «COSMOTE AVATAR» (εφεξής το Πρόγραμμα).
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο
καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ανάδειξης των νικητών
του Προγράμματος.
ΟΡΟΙ:
1. Η COSMOTE ως εταιρία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών αποσκοπεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών
της μέσω του Προγράμματος.
2. Το Πρόγραμμα διενεργείται στo ίδρυμα Κακογιάννη (Πειραιώς 206,
Ταύρος, Αττική).
3. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από την 31/3/14 και ώρα
15:00 μέχρι και την 31/3/14 ώρα την 18.00 (εφεξής Διάρκεια).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν
όλοι όσοι έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική
ικανότητα. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι
της COSMOTE, εν γένει του Ομίλου των εταιριών ΟΤΕ και της
Διαφημιστικής οι σύζυγοί τους καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω
α΄και β΄ βαθμού.
4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως Συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής
«Συμμετέχων») θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, να
συμπληρώσει σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα βρίσκεται στο
χώρο διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας το ονοματεπώνυμο του,
το e-mail και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας και να
αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής, επιλέγοντας την σχετική ένδειξη
που εμφανίζεται στην εφαρμογή αυτή. Τα ανωτέρω στοιχεία, στη
συνέχεια, θα καταχωρηθούν σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό
σύστημα το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία
παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης
νικητών. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την
πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής,
μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα
παρέχει δικαίωμα στην COSMOTE και την Διαφημιστική, σε
οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Προγράμματος να τον αποκλείσει
από το Πρόγραμμα. .
5. Ο Συμμετέχων θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα παίζοντας στην ειδική
ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στο άρθρο 4 και ειδικότερα θα
καλείται να δημιουργήσει το δικό του προσωπικό προφίλ- εικόνα
επιλέγοντας ανάμεσα στις επιλογές που του προσφέρονται αναφορικά
με την εμφάνιση του και τα ενδιαφέροντά του μέσω μίας σειράς
ερωτήσεων. Στο τέλος του παιχνιδιού, λαμβάνει το προσωπικό προφίλεικόνα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που

έχει δηλώσει στην αρχή του παιχνιδιού.
Μόλις ολοκληρωθεί η
συμμετοχή
του,
αυτή
αυτόματα
θα
καταχωρηθεί
στο
αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου θα γίνει η
ηλεκτρονική κλήρωση όπως ορίζεται στο άρθρο 6. Κάθε συμμετέχων
έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής.
6. Για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος, θα διεξαχθεί
ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της άνω αναφερόμενης ηλεκτρονικής
αυτοματοποιημένης διαδικασίας, την Τρίτη 01/04/14 και ώρα 12:00.,
στα γραφεία της Διαφημιστικής (Γέρακας, Ημαθίας 10Α) παρουσία της
Συμβολαιογράφου στην οποία βρίσκονται κατατεθειμένοι οι παρόντες
όροι.
7. Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή και
δέκα (10) επιλαχόντες. Ο νικητής
θα κερδίσει το δώρο του
Προγράμματος που ορίζεται στο άρθρο 8.
8. Η COSMOTE, στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει προγραμματίσει να
διαθέσει στον νικητή το ακόλουθο Δώρο (εφεξής «Δώρο»):Ένα (1) I pad Air
9. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να
ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε
λόγο, δεν αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς
στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) σε
περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική
δήλωση αποδοχής Δώρου γ) σε περίπτωση ανικανότητας για
δικαιοπραξία ε) εφόσον δεν επιδείξει την ταυτότητά του ή διαβατήριο
σε ισχύ κατά την παραλαβή του δώρου στ) εφόσον δεν υπογράψει την
σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.
10. Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή, συντρέχει
κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να
προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο,
ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.
11. H COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράμματος πέρα από το αναφερόμενο
Δώρο δύναται κατά την κρίση της να διαθέσει προς τους
συμμετέχοντες και άλλα επιπλέον Δώρα.
12. Τo Δώρo είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωση του σε
χρήματα. H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο
καθώς και τον αριθμό των Δώρων. Για κάθε πραγματικό ή νομικό
ελάττωμα των Δώρων, η COSMOTE δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη
και ο νικητής θα πρέπει να απευθύνεται στην κατασκευάστρια εταιρεία
ή στον αντιπρόσωπο αυτής στην Ελλάδα.
13. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοση του
Δώρου ή των Δώρων, η COSMOTE δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα
Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες δεν δικαιούνται να
εγείρουν καμία αξίωση κατά της COSMOTE λόγω της χρήσης των
Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.
14. Η επικοινωνία ενημέρωση για την παραλαβή του Δώρου θα γίνει
τηλεφωνικά. Ειδικότερα, η διαφημιστική εταιρία θα καλέσει τον νικητή
στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο ίδιος κατά την
συμμετοχή του, ώστε να τον ενημερώσει για την ανάδειξη του και την
διαδικασία παραλαβής του δώρου, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση

του νικητή/των επιλαχόντων της κλήρωσης. Κατά το στάδιο της
επικοινωνίας θα ερωτώνται ο νικητής/οι επιλαχόντες αν αποδέχονται το
Δώρο και στη συνέχεια, αν ανταποκριθούν θετικά, θα ζητείται το
ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας τους
για την αποστολή του δώρου δωρεάν με courier. Οι νικητές κατά την
παράδοση του δώρου τους από την εταιρεία courier θα πρέπει να
επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία,
και να υπογράψουν τη δήλωση αποδοχής δώρου για την παραλαβή του
δώρου τους. Η εταιρεία courier είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την
παράδοση των δώρων και η COSMOTE δεν εμπλέκεται στη διαδικασία
παράδοσης ούτε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή
προβλήματα κατά την παράδοση των δώρων από την εταιρεία courier.
Αν ο νικητής δεν ευρεθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τη
Διαφημιστική μέσα σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την
κλήρωση, ή αν ευρεθούν δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται το δώρο τους,
τότε το δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.
15. Η COSMOTE δύναται για λόγους ανωτέρας βίας, να μην προσφέρει
στους νικητές το Δώρο ούτε άλλα εναλλακτικό, οπότε και θα
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.
16. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του προγράμματος και της διανομής
των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα κάθε υποχρέωση της COSMOTE
και της Διαφημιστικής
παύει να υφίσταται. Η COSMOTE και η
Διαφημιστική
δεν υπέχουν ούτε
αναλαμβάνουν οποιαδήποτε
υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Η ευθύνη της Διοργανώτριας
Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των
προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία
ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε
σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα
ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση αυτών, την ύπαρξη πραγματικών ή
νομικών ελαττωμάτων των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
17. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών
Παναγιώτα Τσίτσα που εδρεύει στην Χαριλάου Τρικούπη 7, Αθήνα ή
νόμιμου αναπληρωτή της και οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος
δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφο με έξοδά του.
18. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες
αναλυτικούς όρους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Κάθε τροποποίηση θα
κατατίθεται στη συμβολαιογράφο στην οποία έχουν κατατεθεί οι
παρόντες αναλυτικοί όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
παρόντων Αναλυτικών Όρων
19. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεση τους και
εξουσιοδότηση στην COSMOTE για την προβολή του Προγράμματος
ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης,
κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενου internet και social media).
Έτσι, η COSMOTE επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να
χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα
ονόματα του νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως
να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με
το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή

στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και
εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ή σχετικών
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ατελώς και χωρίς καμία άλλη απαίτηση
κατά της COSMOTE.
20. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του
Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997
και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που καταχωρεί
για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς
και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το
Πρόγραμμα είτε μέσω των εταιριών COSMOTE & OGILVY ONE , είτε
μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό
τους. Κατά την επικοινωνία για την επιβεβαίωση των νικητών, θα
ζητούνται τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΤΔ)
με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των
δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα
κοινοποιηθούν σε τρίτους. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του
Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα
στους παρόντες
Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα
καταστρέφονται. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων
διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και
ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των
στοιχείων του βάσει των άρθρων 11- 13 του Ν. 2472/97 για την
προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με γραπτή αίτηση
προς την εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με
συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο
ΟΤΕ, ΤΚ 15124 υπόψη Διεύθυνση Marketing με την επισήμανση:.
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΑVATAR ».
21. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και
την εφαρμογή του θα επιλύεται από τριμελή Επιτροπή κρίσης της
COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης
Προϊόντων και Υπηρεσιών, των Νομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης
Μarketing της COSMOTE. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν μπορεί για
οποιοδήποτε λόγο να επιλυθεί από την αναφερόμενη Επιτροπή, θα
επιλύεται από τα καθ΄ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
22. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
Αθήνα,31/03/2014

