Διαγωνισμός «Συναντήστε την MAGGIE και την BIANCA»
Συγκεντρώστε και στείλτε 15 άδεια φακελάκια (συσκευασίες) από την επίσημη
συλλογή αυτοκόλλητων «MAGGIE και BIANCA» και αποκτήστε δικαίωμα
συμμετoχής στην ΚΛΗΡΩΣΗ που θα λάβει χώρα στις 5 Φεβρουαρίου 2019.
Ανάλογα με τις συμμετοχές σας μπορείτε να κερδίσετε περισσότερα του ενός
δώρου σε κάθε κλήρωση (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών σας).
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΩΡΑ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• 1 σαββατοκύριακο για δύο (2) άτομα (τον νικητή του διαγωνισμού και έναν
ενήλικα που θα συνοδεύει τον νικητή) στο Μιλάνο (άφιξη 15 Μαρτίου 2019 –
αναχώρηση 17 Μαρτίου 2019). Το δώρο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια
της πτήσης από Αθήνα προς Μιλάνο μετ’ επιστροφής, την φιλοξενία σε
ξενοδοχείο (τουλάχιστον 3 αστέρων) και μία συνάντηση με την MAGGIE και με
την BIANCA που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 για μία
εμπειρία περιήγησης σε καταστήματα και έρευνας αγορών στα είδη μόδας
(«shopping experience»)
• 10 MAXI αφίσες (μεγέθους 62 εκατ. Χ 50 εκατ.) με αυτόγραφο της MAGGIE
και της BIANCA
• 5 Lookbook – Σχεδιαστήρια Μόδας (καθένα περιέχει 50 σελίδες, 170
στίκερς, 100 πετράδια, διακοσμητικές ταινίες και 2 σφραγίδες)
• 10 Μαγικά – Κρυπτογραφικά Στυλό 3 σε 1 (Με πένα μελάνι για κανονική
γραφή και αόρατο μελάνι για να κρατάς κρυφά τα μυστικά σου)
• 5 Μουσικά ημερολόγια (Μουσικό ημερολόγιο με φώτα + μουσική για τα πιο
Rock κορίτσια)
• 15 Lip Gloss Mobile – κινητά τηλέφωνα (κάθε κινητό τηλέφωνο καθώς
ανοίγει περιέχει 20 λιπ γκλος και 96 πετράδια για να διακοσμήσεις)
• 15 Nail Art Set - Σετ Μανικιούρ (κάθε σετ περιέχει μανό νυχιών, πούδρα
γκλίτερ, 10 αυτοκόλλητα νυχιών και οδηγίες για να δημιουργήσεις διαφορετικά
στυλ)
ΚΛΗΡΩΣΗ: Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 05/02/2019. Δεκτές θα γίνουν συμμετοχές,
που θα σταλούν από 15/11/2018 μέχρι 31/01/2019 και θα φέρουν σφραγίδα του
ταχυδρομείου με την ημερομηνία αυτή ή θα προσκομιστούν στα γραφεία της
Εταιρείας εμπροθέσμως. Οι νικητές θα αναδειχτούν με τη σειρά που θα κληρωθούν
και θα κερδίσουν αντίστοιχα:
• 1 σαββατοκύριακο για δύο (2) άτομα (τον νικητή του διαγωνισμού και έναν
ενήλικα που θα συνοδεύει τον νικητή) στο Μιλάνο (άφιξη 15 Μαρτίου 2019 –
αναχώρηση 17 Μαρτίου 2019). Το δώρο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια
της πτήσης από Αθήνα προς Μιλάνο μετ’ επιστροφής, την φιλοξενία σε
ξενοδοχείο (τουλάχιστον 3 αστέρων) και μία συνάντηση με την MAGGIE και με
την BIANCA που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 για μία
εμπειρία περιήγησης σε καταστήματα και έρευνας αγορών στα είδη μόδας
(«shopping experience»)
• 10 MAXI αφίσες (μεγέθους 62 εκατ. Χ 50 εκατ.) με αυτόγραφο της MAGGIE
και της BIANCA
• 5 Lookbook – Σχεδιαστήρια Μόδας (καθένα περιέχει 50 σελίδες, 170
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στίκερς, 100 πετράδια, διακοσμητικές ταινίες και 2 σφραγίδες)
• 10 Μαγικά – Κρυπτογραφικά Στυλό 3 σε 1 (Με πένα μελάνι για κανονική
γραφή και αόρατο μελάνι για να κρατάς κρυφά τα μυστικά σου)
• 5 Μουσικά ημερολόγια (Μουσικό ημερολόγιο με φώτα + μουσική για τα πιο
Rock κορίτσια)
• 15 Lip Gloss Mobile – κινητά τηλέφωνα (κάθε κινητό τηλέφωνο καθώς
ανοίγει περιέχει 20 λιπ γκλος και 96 πετράδια για να διακοσμήσεις)
• 15 Nail Art Set - Σετ Μανικιούρ (κάθε σετ περιέχει μανό νυχιών, πούδρα
γκλίτερ, 10 αυτοκόλλητα νυχιών και οδηγίες για να δημιουργήσεις διαφορετικά
στυλ).
Ταχυδρομήστε τα 15 άδεια φακελάκια (συσκευασίες) από την επίσημη συλλογή
αυτοκόλλητων «MAGGIE και BIANCA» μέσα σε φάκελο με τα στοιχεία σας (όνομα,
επώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, email, ηλικία συμμετέχοντα, και έγγραφη
συναίνεση αμφοτέρων των γονέων του τυχόν ανήλικου συμμετέχοντος ή του
νομίμως ασκούντος την γονική μέριμνα αυτού για την συμμετοχή του ανηλίκου στο
Διαγωνισμό, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή). Σε
περίπτωση που είστε ανήλικος, η συμπλήρωση των στοιχείων και η αποστολή του
φακέλου θα γίνεται απαραιτήτως από τους γονείς ή από τους ασκούντες την γονική
μέριμνά σας.
Στον φάκελο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται
«Για τον Διαγωνισμό Συναντήστε την MAGGIE και την BIANCA»
στη διεύθυνση:
Πήγασος Α.Ε.,
Δεκελείας 123, ΤΚ. 13678,
Αχαρνές, Αττική
Τηλ: 210 – 2469056
Όροι Συμμετοχής:
1. Στο διαγωνισμό «Συναντήστε την MAGGIE και την BIANCA» (εφεξής ο
«Διαγωνισμός») που διοργανώνει η Πήγασος Α.Ε., Δεκελείας 123, ΤΚ 13678,
Αχαρνές, Αττική, μπορούν να πάρουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην
Ελλάδα και έχουν ηλικία τουλάχιστον 7 ετών και οι ανήλικοι με έγγραφη
συναίνεση αμφοτέρων των γονέων τους ή του νομίμως ασκούντος την
γονική μέριμνα αυτών (με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής τους από
Δημόσια Αρχή), εφόσον ταχυδρομήσουν στην ανωτέρω διεύθυνση 15 άδεια
φακελάκια (συσκευασίες) από την επίσημη συλλογή αυτοκόλλητων
«MAGGIE και BIANCA» που έχει εκδοθεί από την PANINI SA (εφεξής η
«Συμμετοχή») και ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται στο
παρόν.
2. Στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Πήγασος
Α.Ε. και οι συγγενείς τους α' και β' βαθμού.
3. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που θα εσωκλείουν
συγκεντρωμένα 15 άδεια φακελάκια (συσκευασίες) από την επίσημη
συλλογή αυτοκόλλητων «MAGGIE και BIANCA» μαζί με τα προσωπικά
στοιχεία του συμμετέχοντος: (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο,
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email, ηλικία συμμετέχοντα, και έγγραφη συναίνεση αμφοτέρων των γονέων
του τυχόν ανήλικου συμμετέχοντος ή του νομίμως ασκούντος την γονική
μέριμνα αυτού για την συμμετοχή του ανηλίκου στο Διαγωνισμό, με
επικύρωση του γνησίου της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή).
4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος με μία ή περισσότερες
συμμετοχές και να κερδίσει περισσότερα από 1 δώρα (κάθε ταχυδρόμηση
φακέλου που θα περιλαμβάνει συμπληρωμένα τα ανωτέρω αντιστοιχεί σε
μία ξεχωριστή συμμετοχή. 1 φάκελος = 1 συμμετοχή). Το ίδιο ισχύει και γι’
αυτούς που προσκομίζουν οι ίδιοι τη συμμετοχή τους στα γραφεία της
εταιρείας Πήγασος ΑΕ – Δεκελείας 123, Αχαρνές (κάθε κατάθεση /
προσκόμιση φακέλου που θα περιλαμβάνει συμπληρωμένα τα ανωτέρω
αντιστοιχεί σε μία ξεχωριστή συμμετοχή. 1 φάκελος = 1 συμμετοχή).
5. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που θα ταχυδρομηθούν μέχρι το
τέλος της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω (ήτοι μέχρι 31/01/2019)
στη διεύθυνση: Πήγασος Α.Ε., Δεκελείας 123, ΤΚ. 13678, Αχαρνές, Αττική, και
θα φέρουν σφραγίδα του ταχυδρομείου με την ημερομηνία αυτή ή θα
προσκομιστούν εμπροθέσμως στα γραφεία της Εταιρείας στην παραπάνω
διεύθυνση.
6. Oι νικητές της κάθε κλήρωσης θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση που θα
γίνει παρουσία της συμβολαιογράφου Αχαρνών Ειρήνης Λιόση,
Φιλαδελφείας αρ. 1, Κεντρική Πλατεία Αχαρνών ή του νομίμου αναπληρωτή
της στα γραφεία της Πήγασος Α.Ε. κατά την ανωτέρω αναφερόμενη
ημερομηνία της κληρώσεως και ώρα 12:00΄το μεσημέρι. Με τη σειρά που θα
κληρωθούν οι νικητές θα λάβουν και το αντίστοιχο δώρο.
7. Τα δώρα μπορεί να διαφέρουν από τα εικονιζόμενα κατά το μέγεθος και
κατά το χρώμα.
8. Τα δώρα θα ταχυδρομηθούν με courier. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 5
Φεβρουαρίου 2019 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της PANINI
http://www.panini.com.gr/ και στην επίσημη σελίδα της στο facebook:
https//el· gr.facebook.com/paninigr.
9. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει το
δώρο του, ενώ του έχει αποσταλεί με courier, μπορεί να καλέσει στην
Εταιρεία «Πήγασος Α.Ε.», ώστε να ενημερωθεί για τον αριθμό απόδειξης
αποστολής, ώστε να το αναζητήσει στο τοπικό ταχυδρομείο, εντός 20
ημερολογιακών ημερών, διαφορετικά, το δώρο ακυρώνεται και δεν
αποστέλλεται εκ νέου.
10. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, είναι προσωπικά και δεν
μεταβιβάζονται.
11. Ο νικητής του πρώτου δώρου [ήτοι του σαββατοκύριακου για δύο (2) άτομα
στο Μιλάνο] θα έχει την υποχρέωση να δηλώσει, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από της ανακοινώσεως των
αποτελεσμάτων της σχετικής κληρώσεως, το όνομα του δεύτερου προσώπου
που θα λάβει μέρος στο ταξίδι στο Μιλάνο. Αμφότερα τα πρόσωπα θα
πρέπει να παράσχουν εντός της αυτής παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας
[ήτοι εντός των πέντε (5) εργασίμων ημερών από της ανακοινώσεως των
αποτελεσμάτων της σχετικής κληρώσεως] έγκυρα δικαιολογητικά,
πιστοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. διαβατήρια, δελτία
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αστυνομικής ταυτότητος κ.ο.κ.) ώστε να γίνουν οι δέουσες κρατήσεις
εισιτηρίων των σχετικών αεροπορικών πτήσεων καθώς και δωματίων
ξενοδοχείου.
12. Η Πήγασος Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλει τις
ημερομηνίες που ορίσθηκαν ανωτέρω στους όρους του διαγωνισμού, να
τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού ή να ακυρώσει την προκήρυξη του
διαγωνισμού, εάν εκείνη το κρίνει απαραίτητο και γενικότερα να μεταβάλει
κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη των δώρων. Τυχόν αλλαγές θα
γνωστοποιούνται από την Πήγασος Α.Ε. εγκαίρως μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας της PANINI http://www.panini.com.gr/ και στην επίσημη σελίδα
της στο facebook: https//el· gr.facebook.com/paninigr.
13. Η Πήγασος A.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να
ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους
όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή βλάπτει την ορθή και
αμερόληπτη.
14. Οι διαγωνιζόμενοι δια της αποστολής της συμμετοχής / των συμμετοχών
τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η PANINI S.P.A. (στο εξής καλούμενη “η
Υπεύθυνη της προωθητικής επεξεργασίας”) και η ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. (στο εξής
καλούμενη “η εξουσιοδοτημένη για εκτέλεση της προωθητικής
επεξεργασίας”) θα έχουν το δικαίωμα να τηρούν σε αρχείο και να
επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα για όλη την περίοδο μέχρι της
ολοκλήρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού. Η απονομή των δώρων στους
νικητές συνεπάγεται την αυτόθροη, ρητή και ανεπιφύλακτη παροχή της
συγκαταθέσεώς τους για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους
δεδομένων από την ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. επί τρεις (3) επιπλέον μήνες. Έτσι, εκείνοι
μεταξύ των διαγωνιζομένων που θα κερδίσουν τα δώρα, δια της αποστολής
της συμμετοχής / των συμμετοχών τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η
“Υπεύθυνη της προωθητικής επεξεργασίας” και η “εξουσιοδοτημένη για
εκτέλεση της προωθητικής επεξεργασίας” θα έχουν το δικαίωμα να τηρούν
σε αρχείο και να επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα για όλη την
περίοδο μέχρι της 05/05/2019. Η “Υπεύθυνη της προωθητικής
επεξεργασίας” και η “εξουσιοδοτημένη για εκτέλεση της προωθητικής
επεξεργασίας” διατηρούν επίσης το δικαίωμα να ανακοινώνουν στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας το όνομα και την περιοχή κατοικίας
των νικητών, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων που περιγράφεται παρακάτω υπό το άρθρο 15.
15. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Ιδιωτικού
Απορρήτου – επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά
δεδομένα των διαγωνιζομένων θα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σύμφωνα με
το ελληνικό δίκαιο. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
είναι η PANINI SPA, Viale Emilio Po’ 380, 41126 Modena. Η Panini SPA και η
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. θα έχουν το δικαίωμα να τηρούν σε αρχείο και να
επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα εκείνων μεταξύ των
διαγωνιζομένων που θα κερδίσουν τα δώρα, και για όλη την περίοδο μέχρι
της 05/05/2019. Ειδικότερα η Panini SPA και η ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. θα έχουν το
δικαίωμα να ανακοινώνουν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
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Επικοινωνίας (κάνοντας και κάθε γενικότερη χρήση σχετικής προβολής) το
όνομα και την περιοχή (πόλη, Νομό, κ.ο.κ.) κατοικίας των νικητών, και
[εφόσον θα έχουν παρασχεθεί] δεδομένα φωνητικής καταγραφής,
φωτογραφίες, λήψεις εικόνας σε βίντεο ή κάθε είδους καταγραφές για τους
προωθητικούς, διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς που συνδέονται με
τον παρόντα διαγωνισμό και αυστηρά για τη διάρκεια που είναι αναγκαία
για τους επικοινωνιακούς σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού έως την
05/05/2019, έτσι, ώστε να μην βλάπτεται η τιμή και η υπόληψη του
διαγωνιζομένου. Οι νικητές αυτού του προωθητικού διαγωνισμού (και, σε
περίπτωση που οι νικητές είναι ανήλικοι, οι ασκούντες τη γονική τους
μέριμνα) συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ήδη δια της
αποστολής της συμμετοχής / των συμμετοχών τους να δεσμεύονται από
αυτούς τους επίσημους όρους.
16. Η επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διαγωνιζομένων
από την “Υπεύθυνη της προωθητικής επεξεργασίας” και την
“εξουσιοδοτημένη για εκτέλεση της προωθητικής επεξεργασίας” (που στο
εξής θα καλούμεθα «εμείς») θα γίνεται για τους εξής σκοπούς:
a. Για την εκτέλεση ενεργειών που συνδέονται στενά και είναι
ουσιαστικής σημασίας για τη διαχείριση των αιτημάτων των
διαγωνιζομένων, όπως η διαχείριση των απαντήσεων σε ρωτήματα
που λαμβάνουμε από αυτούς. Για την παροχή διαχειριστικών
πληροφοριών στους διαγωνιζομένους, όπως π.χ. αναφορικά με την
αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος
διαγωνισμού, αναφορικά με τις ιστοσελίδες, καθώς και αναφορικά
με μεταβολές στην παρούσα πολιτική. Nομικό έρεισμα επεξεργασίας:
Παροχή υπηρεσιών – Για να είναι δυνατή η ορθή εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει προς τους
διαγωνιζόμενους και αντιστρόφως (Συμβατικές υποχρεώσεις).
b. Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ ή με
διατάξεις που εκδίδονται από αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες από
τον νόμο και με διατάξεις που εκδίδονται από εποπτικούς και
ελεγκτικούς φορείς, καθώς και για λόγους φορολογικής και
λογιστικής συμμόρφωσης. Nομικό έρεισμα επεξεργασίας:
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
c. Για τη σύννομη προστασία των συμφερόντων μας, την σύννομη
διασφάλιση της εφαρμογής των όρων και των προϋποθέσεων του
παρόντος διαγωνισμού, για την προστασία των διαδικασιών μας και
των λειτουργιών μας, για την προστασία των δικαιωμάτων μας, του
ιδιωτικού απορρήτου, της ασφάλειας και της περιουσίας μας, καθώς
και για την εξασφάλιση των νομικών μας δυνατοτήτων ή για να
περιορίσουμε ζημίες που θα μπορούσαμε να υποστούμε. Nομικό
έρεισμα επεξεργασίας: το εύλογο ενδιαφέρον μας για σύννομη
προστασία του οργανισμού μας.
d. Για την τήρηση και γνωστοποίηση των στοιχείων (π.χ. δεδομένων
φωνητικής καταγραφής, φωτογραφιών, λήψεων εικόνας σε βίντεο ή
κάθε είδους καταγραφών για τους επικοινωνιακούς σκοπούς του
παρόντος διαγωνισμού) που τυχόν θα έχουν παρασχεθεί από τους
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νικητές. Δύνασθε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή την
συγκατάθεσή σας αναφορικά με την συλλογή και την επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων για τον εν λόγω σκοπό, είτε μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε καλώντας μας τηλεφωνικώς, είτε
αποστέλλοντάς μας επιστολή βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που
απαριθμούνται στο άρθρο 19 της παρούσας Πολιτικής. Από την
στιγμή που θα λάβουμε γνώση της ανάκλησης της συγκατάθεσής
σας, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τα Δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σας για τους εν λόγω σκοπούς, αλλά θα τα διατηρούμε,
ιδίως για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να προστατευθούν τα
συμφέροντά μας από πιθανή ευθύνη που θα βασίζεται στην εν λόγω
επεξεργασία.
17. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα είναι δυνατόν να κοινολογηθούν,
να χρησιμοποιηθούν και να διαβιβαστούν στους ακόλουθους παραλήπτες:
όταν αυτό απαιτείται, στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες ή σε άλλους
δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
καθώς και στο βαθμό που θα πιστεύουμε ότι θα είναι αναγκαίο ή
πρόσφορο, σε αρμόδιες αρχές και διοικητικές υπηρεσίες, σε εταιρείες που
ανήκουν στον όμιλο Panini για λογιστικούς και διοικητικούς λόγους, σε
τρίτους, που έχουν διοριστεί ως επεξεργαστές δεδομένων, επειδή εκείνοι τα
επεξεργάζονται για λογαριασμό της Panini (π.χ. εταιρείες που είναι
υπεύθυνες για τη διαχείριση και την επεξεργασία παραγγελιών πώλησης,
προμηθευτές η επικοινωνία με τους οποίους είναι απαραίτητη για την
παροχή των υπηρεσιών, όπως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και
μεταφοράς, κ.ο.κ.), σε τρίτους με τους οποίους η Panini έχει σταθερές
συμβατικές σχέσεις που αφορούν λειτουργικές υπηρεσίες για την εκτέλεση
των δραστηριοτήτων της (όπως μεταφορείς για την παράδοση των
προϊόντων, ελεγκτικές εταιρείες, πρόσωπα, εταιρείες ή επαγγελματικές
εταιρείες που παρέχουν βοήθεια και συμβουλές σε διοικητικά, νομικά,
φορολογικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα.
18. Τα Δικαιώματα των διαγωνιζομένων ως υποκειμένων των προσωπικών
τους δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία τους. Οι διαγωνιζόμενοι
οποιαδήποτε στιγμή έχουν το δικαίωμα, ως υποκείμενα των δεδομένων:
a. Να ζητήσουν την πρόσβαση στα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
τους (ή/και σε αντίγραφό τους), καθώς και να ενημερωθούν σχετικά
με την τωρινή διαχείρισή τους,
b. Να ζητήσουν τη διόρθωση ή την ενημέρωση των Δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα τους, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία
από εμάς, όταν εκείνα είναι ελλιπή ή μη ενημερωμένα,
c. Να ζητήσουν τη διαγραφή ή την παύση της επεξεργασίας των
Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους από τις βάσεις δεδομένων
μας, [σημείωση: σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του
διαγωνιζομένου στον παρόντα διαγωνισμό θα είναι δυνατόν να
ακυρωθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κατά την κρίση
της PANINI SPA],
d. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι, υπό ορισμένες συνθήκες που τυχόν θα το
επιβάλλουν, θα έχουν το δικαίωμα:
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i. Να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους
προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας κατάλληλο νομικό
έρεισμα σχετικά με την κατάστασή τους, με το οποίο θεωρούν
ότι θα πρέπει να εμποδισθεί η επεξεργασία αυτή,
ii. Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των
Δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, και,
iii. Να ασκήσουν το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
δηλαδή να αποκτήσουν αντίγραφο των Δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν δοθεί σε εμάς και τους
αφορούν, σε δομημένο μορφότυπο, για κοινή χρήση και
ευανάγνωστο από αυτόματη συσκευή ή να ζητήσουν τη
διαβίβασή τους σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
19. Για την άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων των
διαγωνιζομένων, εάν οι διαγωνιζόμενοι επιθυμούν να τα ασκήσουν, έχουν
τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις
παρακάτω επιλογές:
a. Να μας αποστείλουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ακόλουθη διεύθυνση: [ Panini@pegasos.com.gr ]
b. Να μας αποστείλουν επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική
διεύθυνση: Πήγασος Α.Ε., Δεκελείας 123, ΤΚ. 13678, Αχαρνές, Αττική.
20. Οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται ότι έχουν πάντα το δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (π.χ. στην αρχή του κράτους στο
οποίο έχουν τη συνήθη διαμονή τους, στην αρχή του τόπου της εργασίας
τους ή στην αρχή του τόπου όπου έλαβε χώρα η καταγγελλόμενη
παραβίαση), εάν πιστεύουν ότι η επεξεργασία των Δεδομένων τους
αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του σχετικού
Κανονισμού (EU GDPR) 2016 / 679 από 27ης Απριλίου 2016.
21. Εφαρμοστέο δίκαιο: Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα
ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία καθώς και από οιαδήποτε
διάταξη αναγκαστικού δικαίου της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22. Η Πήγασος Α.Ε. και η PANINI S.P.A. δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη
προκύψει στους νικητές από την μη ορθή χρήση των δώρων.
23. Σε περίπτωση προσκόμισης των συμμετοχών στα γραφεία της εταιρείας,
η/οι συμμετοχή/ές θα πρέπει να αναγράφει/ουν η κάθε μία τα πλήρη
στοιχεία και να είναι σε ξεχωριστούς φακέλους.
24. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των
ανωτέρω όρων συμμετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην
συμβολαιογράφο ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΣΗ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ αρ. 1,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗ, και έχει συνταχθεί σχετική πράξη
κατάθεσης.
25. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του
ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην
ανωτέρω Συμβολαιογράφο.
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