
 
 

 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

«ΕΘΝΙΚΗ CONTEST-COSMOTE INSURANCE» 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

H Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» (καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια») 

με σκοπό την προώθηση των ασφαλιστικών της προγραμμάτων με την ονομασία 

«Protect», διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Εθνική Contest-  Cosmote Insurance»   

(εφεξής   «Διαγωνισμός»).   Ο   Διαγωνισμός   θα   έχει διάρκεια έξι (6) μήνες, με 

έναρξη την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018 και λήξη την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, στο  

πλαίσιο  του  οποίου  θα  διενεργηθεί  μία  (1)  κλήρωση  και  θα  απονεμηθούν  τα 

κατωτέρω αναφερόμενα δώρα, σε συνολικά πενήντα (50) νικητές. 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι 

κάτοικοι Ελλάδας,  που  έχουν  συμπληρώσει  το  18ο  έτος  της  ηλικίας  τους  και  

είναι  συνδρομητές Cosmote ή/και υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι εταιρειών του 

Ομίλου ΟΤΕ, που αιτήθηκαν και ολοκλήρωσαν την αγορά ενός από τα 

προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου (όχι  μοτοσυκλέτας)  της Εθνικής 

Ασφαλιστικής υπό την ονομασία “ProtectClassic”, “ProtectExtra”, 

“ProtectPremium”, εξάμηνης ή  ετήσιας  διάρκειας  (όχι  τρίμηνης  διάρκειας), μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Cosmote Insurance» (www.cosmoteinsurance.gr)  

μέσα  στο  προαναφερόμενο  -στο  άρθρο  1-  χρονικό διάστημα διάρκειας του 

Διαγωνισμού (ένα εξάμηνο). Η πλατφόρμα ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία  

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ και χρησιμοποιείται για την άσκηση 

δραστηριότητας ασφαλιστικής πρακτόρευσης. 

 

2. Εξαιρούνται  της  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  και  στη  σχετική  κλήρωση:  α)  

τα νομικά  πρόσωπα  οιασδήποτε  μορφής  (πχ  ΑΕ,  ΕΠΕ,  ΙΚΕ,  ΟΕ,  ΕΕ  κλπ),  β)  όλοι  

οι απασχολούμενοι  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  σχέση  ή  μορφή  στη  Διοργανώτρια,  

οι σύζυγοι  αυτών  και  οι  συγγενείς  τους  α΄ βαθμού,  γ)  όλοι  οι  συνεργαζόμενοι 



 
 

 

 
 

ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές της Διοργανώτριας με βάση τις διατάξεις της 

σχετικής νομοθεσίας (π.δ. 190/2006 ν. 1569/1985 όπως σήμερα ισχύουν), ήτοι 

Ασφαλιστικοί σύμβουλοι,     ασφαλιστικοί     πράκτορες,     μεσίτες     ασφαλίσεων,     

συντονιστές ασφαλιστικών  συμβούλων  κλπ.  και  δ)  τα  άτομα  που  στερούνται  

δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

 

3. Στο  Διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετάσχουν  επίσης  συνδρομητές  Cosmote  

ή/και υπάλληλοι,  ή/και  συνταξιούχοι  Cosmote,  που  είναι    ασφαλισμένοι  (με  εν  

ισχύ ασφαλιστήριο εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας) με τα αυτά προγράμματα 

ασφάλισης αυτοκινήτου (όχι μοτοσυκλέτας) της Εθνικής Ασφαλιστικής 

(«ProtectClassic»,«ProtectExtra», «ProtectPremium»), εφόσον  ρητά το επιθυμούν 

και το δηλώσουν κατόπιν επικοινωνίας τους με την Διοργανώτρια μέσω της 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) marketing@insurance.nbg.gr ή 

μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου με αριθμό κλήσης 18189 (χρέωση ανάλογα με 

το τιμολόγιο του παρόχου του καλούντος). 

 

4. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτόν, αφού 

συμπληρώσουν τα παρακάτω απαιτούμενα πεδία στο  www.cosmoteinsurance.gr 

ως εξής:   

α)  σε περίπτωση συνδρομητή Cosmote: το μοναδικό κωδικό μιας χρήσης (Κωδικό 

Οne Time PIN - OTP), που θα τους  αποστέλλεται  με  SMS στο  κινητό  τηλέφωνο ή 

θα τους ανακοινώνεται μέσω αυτοματοποιημένης κλήσης στο σταθερό  τηλέφωνό  

τους  από  την  Cosmote. Οι συνδρομητές θα λαμβάνουν το SMS ή την κλήση αφού 

συμπληρώσουν στο κατάλληλο πεδίο του www.cosmoteinsurance.gr τον αριθμό 

του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου τους, οπότε αυτόματα η COSMOTE θα 

αναγνωρίζει εάν ανήκουν στη συνδρομητική της βάση. Στην συνέχεια ο χρήστης 

θα εισάγει τον αριθμό –OTP- στη ειδική οθόνη (“modal screen”) που έχει 

εμφανιστεί στο site και θα γίνεται η ταυτοποίηση. Σε περίπτωση που είναι 

εξουσιοδοτημένος χρήστης και πραγματοποιήσει σύνδεση μέσω COSMOTE ID δε 

θα χρειάζεται να ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία διότι το σύστημα θα τον 

έχει ήδη ταυτοποιήσει. 

http://www.cosmoteinsurance.gr/


 

 

 

β)  σε περίπτωση που είναι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι  της Cosmote: τον αριθμό 

φορολογικού μητρώου τους (ΑΦΜ). 

 
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν και 

εν συνεχεία να αποδεχθούν τους παρόντες όρους, με το σχετικό κείμενο 

αποδοχής, το οποίο είναι ανηρτημένο στην πλατφόρμα www.cosmoteinsurance.gr 

 

5. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει στον Διαγωνισμό περισσότερες από μία 

αιτήσεις συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση τόσες αιτήσεις συμμετοχής όσο είναι 

το πλήθος των συμβολαίων  ασφάλισης  που  έχει  συνάψει  με  τη  Διοργανώτρια  

κατά  το  διάστημα διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  με την επιφύλαξη όσων 

αναφέρονται στο  άρθρο  2  των παρόντων όρων. 

 

6. Σε  περίπτωση  που  κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί - εκ των υστέρων -  να  

συμμετάσχει  στην  κλήρωση,  θα  μπορεί  άμεσα  και  εύκολα  να  ανακαλεί  τη 

συγκατάθεσή  του,  είτε  αποστέλλοντας σχετικό  ηλεκτρονικό  μήνυμα  στη  

διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Διοργανώτριας:  

marketing@insurance.nbg.gr ,  είτε τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο της, με 

αριθμό κλήσης 18189 (χρέωση ανάλογα με το τιμολόγιο του παρόχου του 

καλούντος), το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την κλήρωση. 

 

7. Οι  νικητές  των  δώρων  και  οι  αναπληρωματικοί  τους  για  συνολικά  εκατό  

(100) δωροεπιταγές,   αξίας   πενήντα  ευρώ   (€50,00)   εκάστη,   για   αγορές   από   

το   Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ πανελλαδικά, θα ανακηρυχθούν μετά από 

μια (1) κλήρωση, που θα διενεργηθεί την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019. 

Η  ως  άνω  κλήρωση  θα  διεξαχθεί  στα  γραφεία  της  Διοργανώτριας,  επί  της  

Λεωφόρου Συγγρού  αρ.  103-105, 11745 –Αθήνα,  ενώπιον  της  Συμβολαιογράφου  

Αθηνών  Μαρίας Γαβριέλη  (που  εδρεύει  στην  Αθήνα  και  επί  της  οδού  Ομήρου  

51),  στην  οποία  και  θα κατατεθούν   οι   όροι   συμμετοχής   του   Διαγωνισμού.   

Όσοι   τυχόν   επιθυμούν   να παραβρεθούν  στην  κλήρωση,  θα  πρέπει  για  λόγους  

ασφαλείας,  τρεις  (3)  τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της 

κλήρωσης, να το έχουν δηλώσει εγγράφως, μαζί με τα στοιχεία της ταυτότητάς 

http://www.cosmoteinsurance.gr/
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τους, στους αρμόδιους, στην είσοδο του κτιρίου των γραφείων της Διοργανώτριας 

(Λ. Συγγρού 103-105). Για λόγους ασφαλείας, ο μέγιστος αριθμός των 

παρευρισκομένων δικαιούχων στην κλήρωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

δώδεκα (12) άτομα. 

 

8. Η   κλήρωση   θα είναι ηλεκτρονική και από αυτή θα αναδειχθούν  συνολικά   

πενήντα   (50)   νικητές   και   πενήντα   (50) επιλαχόντες. 

 

9. Οι όροι  που διέπουν την χορήγηση των επιταγών επισυνάπτονται στο 

Παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των όρων του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

10. Οι νικητές των δώρων θα ανακοινωθούν στο  www.ethniki-asfalistiki.gr εντός  

είκοσι  (20) ημερών  από  τη  διενέργεια  της  κλήρωσης  και  θα  ειδοποιηθούν  

σχετικά  με  e-mail  ή/και τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια. Οι νικητές θα 

παραλάβουν το δώρο τους, κατόπιν υπογραφής  σχετικού  εντύπου  παραλαβής  

του,  με  την  επίδειξη  δελτίου  αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου, 

εφόσον τα στοιχεία αυτά συμφωνούν με τα στοιχεία επικοινωνίας  που  είχαν  

δηλώσει  κατά  τη  συμμετοχή  τους  στον  Διαγωνισμό,  στα γραφεία της 

Διοργανώτριας στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού αρ.103-105, 11745 Αθήνα), κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες ή εφόσον η διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά  τη  

συμμετοχή  τους  στον  Διαγωνισμό είναι εκτός Αττικής, στο πλησιέστερο 

κατάστημα της Εθνικής Ασφαλιστικής στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει. 

Επισημαίνεται ότι, για τη παραλαβή των δώρων  προϋπόθεση  αποτελεί  η  

χορήγηση  των  κατά  περίπτωση  αναγκαίων  στοιχείων πιστοποίησης ταυτότητας. 

Εάν μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών μετά τη διενέργεια της κλήρωσης, δεν 

καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους νικητές ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν   

συνέτρεχαν   οι   προϋποθέσεις   συμμετοχής   τους,   θα   ειδοποιούνται   από   την 

Διοργανώτρια  τηλεφωνικώς  οι  επιλαχόντες  κατά  τη  σειρά  που  κληρώθηκαν,  

οι  οποίοι πρέπει να παρουσιαστούν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

ειδοποίησής τους. Οι δικαιούχοι των δώρων θα πρέπει να παραλάβουν το δώρο 

τους εντός ενός μηνός από την ειδοποίησή τους, άλλως χάνουν αυτομάτως και 



 

 

 

οριστικά το δικαίωμά τους επ' αυτού  και  η  Διοργανώτρια  απαλλάσσεται  από  

κάθε  σχετική  ευθύνη,  διατηρεί  δε  το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των 

μη αποδοθέντων δώρων είτε στην διάθεσή τους  με  οποιαδήποτε  διαδικασία  ή  

και  ελεύθερα  κατά  την  απόλυτη  διακριτική  της ευχέρεια. 

 

11. Οι   συμμετέχοντες   μπορούν   να   επικοινωνούν   με   το   τηλεφωνικό   κέντρο   

της Διοργανώτριας με αριθμό κλήσης 18189 (χρέωση ανάλογα με το τιμολόγιο του 

παρόχου του  καλούντος),  προκειμένου  να  μαθαίνουν  λεπτομέρειες  για  την  

κλήρωση  ή  για οποιεσδήποτε εν γένει πληροφορίες, διευκρινήσεις ή απορίες σε 

σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.  

 

12. Η  Διοργανώτρια  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  τροποποιήσει,  ανακαλέσει,  

παρατείνει  ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, να αλλάξει τα 

προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκειά του, κατά την κρίση της, 

καθώς και να μεταβάλει τους όρους  και  την  ημερομηνία  κλήρωσης  ή/και  να  

ματαιώσει/ακυρώσει  το  Διαγωνισμό  με σχετική  ανακοίνωσή  της  στην  επίσημη  

ιστοσελίδα  της  www.ethniki-asfalistiki.gr. Από την ημερομηνία της δημοσίευσης 

της ως άνω ανακοίνωσης θα δεσμεύονται όλοι οι συμμετέχοντες. Οι νικητές 

οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της 

διανομής των δώρων κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη 

υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και 

νικητών. 

 

13. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των 

συμμετοχών και να   αποκλείσει   οποιονδήποτε   συμμετέχοντα   επιχειρεί   να   

παρέμβει   παρανόμως   στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν 

είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.  Επιπλέον  η  Διοργανώτρια  διατηρεί  το  

δικαίωμα  να  ακυρώσει  οποτεδήποτε  τη συμμετοχή  οποιουδήποτε  

συμμετέχοντα  στο  Διαγωνισμό  ή  να  του  απαγορεύσει  την περαιτέρω  

συμμετοχή  καθ’  οποιονδήποτε  χρόνο,  ακόμη  και  άνευ  προειδοποιήσεως, 

εφόσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή 

http://www.ethniki-asfalistiki.gr/


 
 

 

 
 

γίνεται καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και 

συναλλακτικά ήθη. 

 

14. Οι  συμμετέχοντες  δεν  έχουν  ούτε  αποκτούν  κανένα  απολύτως  δικαίωμα  

πάνω  στα σήματα,   ονόματα,    ενδείξεις   εμβλήματα   και   λοιπά   διακριτικά    

γνωρίσματα    της Διοργανώτριας. 

 

15. Η  διαχείριση  και  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  των  

συμμετεχόντων  στον παρόντα Διαγωνισμό της Διοργανώτριας υπόκειται στους 

παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές   διατάξεις   του   ισχύοντος   κανονιστικού   

και   νομοθετικού   πλαισίου   για   την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. 

 

16. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η συλλογή προσωπικών  

δεδομένων πέραν αυτών που υποχρεωτικά ζητούνται από την Cosmote Insurance 

προκειμένου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ήτοι Όνομα, Επώνυμο, 

Ημερομηνία Γέννησης, Πατρώνυμο,  Ημερομηνία Έκδοσης Διπλώματος, Εmail, 

Τηλέφωνο, Διεύθυνση κατοικίας & ΑΦΜ.   

Τα δεδομένα, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, διατηρούνται το μέγιστο για 

5 έτη από την ημερομηνία της λήξης της και απόδοσης των δώρων , εκτός και αν 

ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.  

Η Διοργανώτρια δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται 

παραπάνω. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα 

δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε 

συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του. 

 

17.Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Διοργανώτρια, 

αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίοι ακολουθούν τους 

κανόνες επεξεργασίας και τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η Διοργανώτρια 

είναι  



 

 

 

α) η εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ υπό την ιδιότητά της ως 

Εκτελούσας την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας.   

β) τυχόν τρίτες εταιρίες που συνεργάζονται με την Διοργανώτρια για την 

διενέργεια και διοργάνωση του Διαγωνισμού.  

  

18. Πέραν των ανωτέρω η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και 

δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

που η κοινοποίηση/διαβίβασή τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι δεν θα διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΟΧ. 

 

19. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 

περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης σχετικά με τα 

δεδομένα τους που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς δικαίωμα να 

ανακαλέσουν την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Για την άσκηση των 

παραπάνω δικαιωμάτων και για οποιοδήποτε ερώτημα που αφορά προσωπικά 

δεδομένα, μπορούν να απευθύνονται  στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της 

ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ»: 

 με αποστολή e-mail στη διεύθυνση parapona@insurance.nbg.gr, με θέμα 

GDPR, επισυνάπτοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ethniki-asfalistiki.gr 

 με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη “GDPR”, προς Α.Ε.Ε.Γ.Α. 

"Η ΕΘΝΙΚΗ", Λεωφόρος Συγγρού 103-105, 117 45, εσωκλείοντας την 

αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.ethniki-asfalistiki.gr  

Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος, εκτός και αν λόγω επανάληψης 

επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για την Εταιρία.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 90 99777. 

Αναλυτικότερη ενημέρωση για τα ανωτέρω δικαιώματα υπάρχει στην ιστοσελίδα 

www.ethniki-asfalistiki.gr στην ενότητα  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 

mailto:parapona@insurance.nbg.gr
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Τέλος, οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα  υποβολής έγγραφης καταγγελίας 

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 

115 23, Αθήνα+30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr). 

 

20. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών 

δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν 

δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

 

21. Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των 

δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στους όρους του Διαγωνισμού. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε 

αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες 

της Διοργανώτριας, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική 

υποστήριξη του Διαγωνισμού, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται 

αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

22. Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεχίζουν να 

δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη της προωθητικής ενέργειας και για 

όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

23. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό και στη σχετική κλήρωση συνεπάγεται 

τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την επεξεργασία 

από τη Διοργανώτρια και τους συνεργάτες αυτής των προσωπικών δεδομένων 

του, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού (διεξαγωγή 

κλήρωσης, ανάδειξη νικητών, επικοινωνία μαζί τους, διανομή επάθλων, 

δημοσιότητα του Διαγωνισμού), σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθώς και τη  

δημοσιοποίηση  των  δεδομένων τους και τυχόν φωτογραφιών ή υλικού 

βιντεοσκόπησης, για τη δημοσίευσή τους στις   ιστοσελίδες της Διοργανώτριας 

www.ethniki-asfalistiki.gr και ή/και της COSMOTE στην ιστοσελίδα 

www.cosmoteinsurance.gr ή/και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή 

mailto:contact@dpa.gr
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ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και σε διαφημιστικές προβολές, για χρονικό 

διάστημα έως και δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, χωρίς καμία 

χρέωση ή επιβάρυνση του συμμετέχοντα. 

 

24. Σε  περίπτωση  που  κάποιος  νικητής  είναι  εγγεγραμμένος  στο  μητρώο    «opt-

out»,  η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή εκ μέρους του 

συγκατάθεσης και συναίνεσης για να έλθει σε επικοινωνία μαζί του η 

Διοργανώτρια και να καταχωρήσει το  ονοματεπώνυμό  του  στη  λίστα  των  

νικητών  που  θα  αναρτηθεί  στην  επίσημη ιστοσελίδα       της Διοργανώτριας 

(www.ethniki-asfalistiki.gr) και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή 

ηλεκτρονικής μορφής της Διοργανώτριας.  

 

25. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται 

εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της (λ.χ. προσβολή από ιούς υπολογιστών, 

κοριούς, παράνομη   ενέργεια   ή   επέμβαση,   απάτη,   ηλεκτρονικά   τεχνικά   

προβλήματα   κλπ) επηρεάζεται προσωρινώς η ομαλή εξέλιξη του Διαγωνισμού. 

Επίσης η Διοργανώτρια δεν θα  φέρει  οποιαδήποτε  ευθύνη,  σε  περίπτωση  

αδυναμίας  καταχώρησης  συμμετοχής υποψηφίου λόγω τυχόν προβλημάτων ή 

τεχνικών δυσλειτουργιών τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, on line συστημάτων 

computer, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών,  λογισμικού,  τεχνικών  

προβλημάτων  ή  συμφόρησης  στο  διαδίκτυο  ή  σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο 

ή λόγω συνδυασμού των γεγονότων αυτών. 

 

26. Η  συμμετοχή  στον  Διαγωνισμό  προϋποθέτει  και  αποτελεί  την  εκ  μέρους  

του συμμετέχοντα   ανεπιφύλακτη   αποδοχή   του   συνόλου   των   όρων   

συμμετοχής   και συνεπάγεται  τη  συνακόλουθη  παραίτησή  του  από  κάθε  σχετική  

αξίωση  έναντι  της Διοργανώτριας. 

 

27. Οι  παρόντες  αναλυτικοί  όροι  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  έχουν  κατατεθεί  

στη Συμβολαιογράφο  Αθηνών  Μαρία  Γαβριέλη,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα  (επί  

της  οδού Ομήρου 51) και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει 

αντίγραφο με δική του   δαπάνη.   Επιπροσθέτως,   οι   όροι   θα   βρίσκονται   

http://www.ethniki-asfalistiki.gr/


 
 

 

 
 

αναρτημένοι   και   διαρκώς ενημερωμένοι  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  

Διαγωνισμού  στην  ιστοσελίδα  της Διοργανώτριας www.ethniki-asfalistiki.gr  

 

28. Ο Διαγωνισμός και οι όροι αυτού διέπονται, ερμηνεύονται και 

συμπληρώνονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από 

τον Διαγωνισμό, διαφορά  μεταξύ της  Διοργανώτριας  και  των  συμμετεχόντων  

στον  Διαγωνισμό,  θα  επιλύεται  από  τα αρμόδια   δικαστήρια   των   Αθηνών,   

αφού   προηγουμένως   καταβληθεί   από   τα   μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής 

της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Όροι Δωροεπιταγών Γερμανός 

 

1. Δωροεπιταγές Γερμανός μπορούν να αγορασθούν από οποιοδήποτε κατάστημα 

Γερμανός, με την καταβολή της αναγραφόμενης σε αυτές άξιας.  

2. Οι δωροεπιταγές Γερμανός ανταλλάσσονται με εμπορεύματα ίσης αξίας 

αποκλειστικά και μόνο στα καταστήματα του δικτύου Γερμανός στην Ελληνική 

Επικράτεια. 

 3. Το κατάστημα προσκόμισης της δωροεπιταγής μπορεί να είναι είτε αυτό που 

αγοράστηκε η δωροεπιταγή, είτε οποιοδήποτε άλλο του δικτύου Γερμανός στην 

Ελληνική Επικράτεια. 

4. Η δωροεπιταγή Γερμανός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθεί με 

μετρητά αλλά μόνο να ανταλλαχθεί με εμπορεύματα ίσης αξίας. 

5. Κάθε δωροεπιταγή για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της μοναδικότητάς 

της φέρει τα εξής στοιχεία ασφαλείας : α) στο έμπροσθεν μέρος αυτής, ειδική ταινία 

ασφαλείας και β) στο έμπροσθεν μέρος αυτής γραμμοκώδικα ασφαλείας (barcode). 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία ασφαλείας είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

αλλοιωμένα έτσι ώστε να μην είναι βέβαιη η γνησιότητα της δωροεπιταγής, το 

κατάστημα έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της  με εμπόρευμα. 

6. Η δωροεπιταγή Γερμανός πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα, 

καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής η δωροεπιταγή Γερμανός δεν 



 

 

 

αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Τα καταστήματα Γερμανός και η εταιρεία 

Γερμανός ΑΒΕΕ δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής 

Γερμανός. 

7. Τα καταστήματα Γερμανός ανταλλάσσουν την προσκομισθησόμενη 

δωροεπιταγή παραδίδοντας εμπορεύματα ίσης αξίας στον κομιστή, χωρίς να 

διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη για αυτό. 

8. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόμενα εμπορεύματα με το 

οποίο ανταλλάσσεται η δωροεπιταγή, θα αναφέρει μηδενική πληρωτέα αξία 

εφόσον η αξία του εμπορεύματός είναι ίση με την αξία της δωροεπιταγής, ή τη 

διαφορά εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή 

εξοφλείται από τον κομιστή της δωροεπιταγής (πελάτη). 

9. Εάν η αξία του εμπορεύματος είναι μεγαλύτερη από την αξία της δωροεπιταγής 

θα πρέπει η διαφορά να εξοφληθεί από τον κομιστή με οποιονδήποτε από τους 

τρόπους πληρωμής (μετρητά κάρτες κλπ.) που γίνονται γενικότερα δεκτοί στα 

καταστήματα Γερμανός. 

10. Του δικαιώματος που απορρέει από τη δωροεπιταγή, δηλαδή της ανταλλαγής 

με εμπορεύματα ίσης αξίας στο δίκτυο καταστημάτων Γερμανός, μπορεί να γίνει 

χρήση το αργότερο εντός δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της 

δωροεπιταγής. 

 


