ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Fixingtime_Anytime»

Η ανώνυμη εταιρεία «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών Α.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι
Αττικής, Αγ. Κωνσταντίνου 57 και με στοιχεία Α.Φ.Μ. {094045552} και Δ.Ο.Υ. {ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ} δια του
καναλιού απευθείας πωλήσεών της με την ονομασία ΄΄Αnyτime΄΄, εφεξής επονομαζόμενη ως «η
Εταιρεία», η ανώνυμη εταιρεία «Auto King», με έδρα στην Λ. Ειρήνης 51, 17778 Ταύρος, Αττικής, και με
στοιχεία Α.Φ.Μ. {800513599} και Δ.Ο.Υ. {ΦΑΕ Αθηνών}, εφεξής επονομαζόμενη ως «η Διοργανώτρια»
και η «SOCIALAB Ε.Π.Ε.», με έδρα στον Άγιο Δημήτριο, (οδός Ιωάννη Μεταξά αρ. 8, 17343) και με
στοιχεία Α.Φ.Μ. 800356160, ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου, Επάγγελμα: Υπηρεσίες Διαδικτύου, ακολούθως
αναφερομένη ως «Πάροχος», διοργανώνουν από κοινού διαγωνισμό με τίτλο: «Fixingtime_Anytime».

Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στο διαδικτυακό ιστότοπο του διαγωνισμού:
https://fixingtime.anytime.gr

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα με συμπληρωμένο το
18ο έτος της ηλικίας τους και μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα
ανίκανα ή περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι και
εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, της Διοργανώτριας και του Παρόχου καθώς και
οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον
εν λόγω Διαγωνισμό.
2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός συνίσταται σε δωρεάν συμμετοχή
σε κλήρωση, χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου. Ο
κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει θα πρέπει να επισκεφτεί τον ιστότοπο του διαγωνισμού και
να ανεβάσει μία ή περισσότερες φωτογραφίες με μικροζημιές του οχήματός του.
3. Η κλήρωση
Η κλήρωση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018. Η κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων
κωδικών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μόνο για
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους
τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία, η Διοργανώτρια και ο Πάροχος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση
αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή
διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται
μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές
προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι
κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού
Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού ξεκινά την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00
και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, και ώρα 23:59 (εφεξής «Διάρκεια»). Ο αριθμός
των συμμετεχόντων ορίζεται στους πρώτους πεντακόσιους, μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός τους
ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ημερομηνία του διαγωνισμού καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται
δεκτή.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος των 500 μέχρι την ημερομηνία
λήξης του διαγωνισμού τότε ο διαγωνισμός λήγει βάσει της ημερομηνίας και μετά τη λήξη του
Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία και τη
Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως
άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα,
ούτε δεσμεύουν την Εταιρεία, τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
4. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής
50 τυχεροί κερδίζουν τη συμμετοχή σε event, στο οποίο θα μπορούν να διορθώσουν μικροζημιές του
αυτοκινήτου τους, όπως αυτές ορίζονται στους όρους συμμετοχής στο Event, που υπάρχουν
παρακάτω.
Η επικοινωνία του δώρου προς τους νικητές του διαγωνισμού, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά
μέσω της Εταιρείας, της Διοργανώτριας ή του Παρόχου. Ο νικητής, θα ενημερωθεί για τον τρόπο
εξαργύρωσης του Δώρου του μέσω email και τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό που δήλωσε
κατά την υποβολή του στη φόρμα συμμετοχής μετά τη λήξη της κλήρωσης. Το Δώρο είναι
προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.
Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας ή της
Διοργανώτριας, δικαιούνται να μην προσφέρουν στους νικητές τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα,
οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικών
Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
5. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων
Όλοι οι Συμμετέχοντες/αποστολείς της πρόσκλησης στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς
καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν
αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) ο λογαριασμός στο Facebook ή/και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν οι
συμμετέχοντες στη φόρμα στοιχείων δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,
(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,
(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε
βλάπτεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,
(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της
προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,
(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία, η Διοργανώτρια ή/και ο Πάροχος τα
προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν για τους σκοπούς του διαγωνισμού
(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Εταιρεία και τη
Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της
ανακοίνωσης των ονομάτων, στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Εταιρείας,
της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και του Παρόχου, YouTube κλπ.),
ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook κλπ.). Η Εταιρεία και η

Διοργανώτρια επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κατά την
απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του
οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι
παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή φωτογραφίας ή video, καθώς και κάθε σχετικού
γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και
χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής
αρνηθεί την προβολή του κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα
ακυρώσεως της συμμετοχής του.
(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Εταιρείας, της Διοργανώτριας ή/και
του Παρόχου σε περίπτωση που κρίνουν ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το
Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής.
6. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Η Εταιρεία ή η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε
οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι
πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά
με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες
αναλυτικούς όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών,
μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή
πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.
Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ
και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται
συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προβάλουν
ανταγωνιστικά προϊόντα, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις
κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας και
της Διοργανώτριας. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για
τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες
Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις, ή αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων
(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός
των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες αναλυτικούς όρους ή για λόγους
που ανάγονται στο πρόσωπό του.
7. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη
Η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την
κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να
αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το
Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία ή/και η
Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε
περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε
δικαίωμα κατά της Εταιρείας, της Διοργανώτριας ή/και του Παρόχου, ούτε νομιμοποιούνται ή
δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία, η Διοργανώτρια ή ο Πάροχος για τυχόν άμεσες ή
έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή
καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή
των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία, η Διοργανώτρια ή/και ο
Πάροχος δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα του
brand στο www.Facebook.com κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για φόρμες που
απολέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους
παρόντες αναλυτικούς όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.
8. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,
ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Εταιρείας και της Διοργανώτριας.

9. Προσωπικά Δεδομένα
Ο Πάροχος εκτελεί την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρείας, η οποία και είναι
Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστή της εταιρίας
Hetzner στη Γερμανία, στον οποίο ο Πάροχος έχει αποκλειστική χρήση και διαχείριση. Δε θα
μεταφέρθούν τα δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εταιρεία, στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα μοιραστεί τα δεδομένα με τη Διοργανώτρια για τους
σκοπούς του διαγωνισμού.
Ο Πάροχος δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ακέραια συλλογή,
διαφύλαξη και επεξεργασία τυχόντων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Εταιρεία, όπως και η Διοργανώτρια, θα κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση
δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την
ίδια ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει (ο «Εκτελών την Επεξεργασία»)
προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη
διενέργεια του Διαγωνισμού. Επίσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει τη συγκατάθεσή του, τα
ανωτέρω ισχύουν και για μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της.
Ο Πάροχος δηλώνει ότι :
α) θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, που
λαμβάνει, με τον τρόπο και με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Εταιρεία και μόνο. Για τυχόν
άλλη επεξεργασία, θα λαμβάνει πάντα την άδεια και σχετική συγκατάθεση της Εταιρείας. Η τελευταία,
δεν αναγνωρίζει ευθύνη της για επεξεργασία πέραν των συμφωνηθέντων,
β) θα διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα (υπάλληλοι ή/και συνεργάτες του) που θα εκτελούν την εν λόγω
επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας (α’ συμβαλλόμενος) θα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης
εμπιστευτικότητας,

γ) θα λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει πάντα το
κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται για
λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:
1) την ψευδωνυμοποίηση και την κρυπτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
επεξεργάζεται, 2) την δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας
και των αξιοπιστίας των συστημάτων και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών
επεξεργασίας σε συνεχή βάση, 3) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της
πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού
συμβάντος,
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εκτίμηση

και

αξιολόγηση
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αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της
επεξεργασίας, 5) την εφαρμογή κατάλληλων οργανωτικών δομών περί της διασφάλισης, ότι η
επεξεργασία διενεργείται από κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (υπαλλήλους ή/και συνεργάτες) που
διασφαλίζουν την ανωνυμία και το αδιάβλητο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων (ασφαλισμένων) με κάθε δυνατό τρόπο.
δ) θα συνεπικουρεί και θα συνδράμει την Εταιρεία στη διασφάλιση της συμμόρφωσης ως προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα,
ε) θα διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατ’ επιλογή της Εταιρείας,
που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και θα
διαγράφει τυχόν υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Ελληνικό
δίκαιο απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
στ) θα προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία μόνο κατόπιν σχετικής ειδικής ή γενικής
γραπτής άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αναλαμβάνει τις ίδιες
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα και στην περίπτωση που αδυνατεί να ανταποκριθεί,
παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι της Εταιρείας ο αρχικός εκτελών την επεξεργασία.
ζ) θέτει στη διάθεση της Εταιρείας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης
προς τις υποχρεώσεις και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των
επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από την Εταιρεία ως Υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή
εντεταλμένο από εκείνη,

η) σε περίπτωση που τυχόν λάβει χώρα παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
επεξεργάζεται θα γνωστοποιήσει αμελλητί το εν λόγω συμβάν στην Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση
εντός -72- ωρών από τη στιγμή που θα αποκτήσει γνώση του γεγονότος της παραβίασης των
δεδομένων. Η γνωστοποίηση που θα πραγματοποιηθεί θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην παρ. 3
του Άρθρου 33 του Γεν. Κανονισμού.
Ο Πάροχος, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία θα κρατήσουν τα δεδομένα το πολύ για μέχρι δύο χρόνια
από τη λήξη του διαγωνισμού. Θα τα κρατήσουν, γιατί μπορεί να υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος
νικητής να αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος να προσβάλει τον διαγωνισμό. Ο συμμετέχων έχει το
δικαίωμα οποτεδήποτε να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης και να ζητήσει την διαγραφή των
δεδομένων του στέλνοντας email στο gdqrenquiries@socialab.gr. Στην ίδια διεύθυνση email μπορεί να
ζητήσει και διευκρινίσεις για τα δεδομένα του.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς επεξεργάζεται η Anytime τα δεδομένα σας
μπορείτε να επισκεφθείτε το https://www.anytime.gr/privacy-policy
10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν οριστικά, ανέκκλητα και ατελώς στην Εταιρεία απεριόριστα,
παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του
οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων, βίντεο και λοιπών πνευματικών
έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν
(εφεξής τα «Έργα») χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, προκειμένου η Εταιρεία να
καθίσταται αποκλειστική δικαιούχος των Έργων και να έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής
εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησης αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με
τη χρήση και εκμετάλλευση αυτών, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, είτε χρησιμοποιείται σήμερα, είτε
επινοηθεί στο μέλλον, για ολόκληρη την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τυχόν παρατάσεων και ανανεώσεών αυτής και, εν συνεχεία,
εφόσον είναι δυνατόν, στο διηνεκές.
Η δια των παρόντων Αναλυτικών Όρων συμφωνημένη μεταβίβαση λαμβάνει χώρα χωρίς ο συμμετέχων
να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή, η δε παραχωρούμενη δια των παρόντων αναλυτικών όρων
συναίνεση κάθε συμμετέχοντος στην άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων που της
παραχωρούνται ανωτέρω, αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, ο οποίος είναι
δεσμευτικός για τον συμμετέχοντα.
11. Επίλυση Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων
αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα
Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων
κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η
ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.

12. Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί
να καλεί στο τηλέφωνο: 211 8006400, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις
10:00πμ έως τις 18:00μμ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ EVENT
Fixingtime_Anytime

Η “Anytime”, το απευθείας κανάλι πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ,
σε συνεργασία με την «Auto King» θα πραγματοποιήσει εκδήλωση το Σάββατο 09 Ιουνίου 2018 στο
Ολυμπιακό Κέντρο ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ.
Σκοπός μας είναι να επιστρέψουμε αξία στο πελάτη μας και να του ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη
που μας δείχνει. Γι’ αυτό, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα επισκευαστούν από την Auto King
εντελώς δωρεάν μέρη οχημάτων με μικρές φθορές.
Η Auto King ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται στον κλάδο της επισκευής και αισθητικής
αναβάθμισης αυτοκινήτων. Οι άνθρωποί της θα φροντίσουν και για την επισκευή της ζημιάς σου. Η
εγγύηση ποιότητας επισκευής του οχήματος, παρέχεται από την Auto King.
Η πρόσκληση στο event, αφορά αυστηρά στο όχημα στο οποίο αναφέρεται. Δε μπορείς να φέρεις προς
επισκευή, άλλο όχημα από αυτό για το οποίο προσκλήθηκες. Στο event, δεν είναι απαραίτητο να
προσέλθει ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Τα υποψήφια οχήματα επιλέχθηκαν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
1. Ι.Χ Επιβατικά.
2. Παλαιότητα οχήματος: επιλέχθηκαν οχήματα αυστηρά με έτος κατασκευής μεγαλύτερο ή ίσο
του 2011.
3. Το όχημα έχει δηλωθεί ότι κυκλοφορεί εντός του Νομού Αττικής.
Στη φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να επισυνάψεις 1 φωτογραφία 1 ζημιάς του οχήματός σου, που
θέλεις να επισκευάσουμε. Μπορείς να ανεβάσεις 1 φωτογραφία 1 ζημιάς, ανεξαρτήτως τύπου
αρχείου. (jpg κτλ) τι φωτογραφία αυτή, θα την επεξεργαστεί η Auto King, έτσι ώστε να αξιολογήσει το
είδος της ζημιάς, των υλικών που θα χρειαστούν και το χρόνο που θα δαπανήσει για να την
επιδιορθώσει στα πλαίσια του event.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα μπορούν να επιδιορθωθούν μόνο τρία (3) είδη ζημιάς. Σε κάθε
όχημα, θα γίνεται επισκευή μιας ζημιάς για ένα είδος.

Τα είδη είναι τα παρακάτω:
1. Επισκευή μερών οχημάτων χωρίς τη βαφή (PDR), σε επιφάνειες στις οποίες δεν έχουν γίνει στο
παρελθόν εργασίες φανοποιΐας - βαφής και το μέγεθος της ζημιάς δεν ξεπερνά τη διάμετρο
ενός κέρματος των δύο ευρώ.
2. Επισκευή μερών οχημάτων με τοπική βαφή (DR), σε επιφάνειες στις οποίες δεν έχουν γίνει στο
παρελθόν εργασίες φανοποιΐας - βαφής και το μέγεθος της ζημιάς δεν ξεπερνά τα 30 εκατοστά.
3. Καθαρισμός θαμπών φαναριών
Αν η ζημιά στο όχημά σου υπάγεται σε μια από τις τρεις κατηγορίες, θα ενημερωθείς με νεότερο e –
mail και περισσότερες οδηγίες.
Αν για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεσαι (έλλειψη υλικών, βλάβη μηχανημάτων) δεν μπορέσεις
να επιδιορθώσεις τη ζημιά σου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τότε σε αυτή τη περίπτωση θα λάβεις
με e – mail κουπόνι για την επιδιόρθωση της στις υποδομές της Auto King, εντελώς δωρεάν. Θα πρέπει
να κλείσεις το ραντεβού σου τηλεφωνικά εντός μήνα από τη λήψη του e – mail.
Η ώρα προσέλευσης που θα αναγράφεται στο e – mail που θα λάβεις εφόσον επιλεγείς είναι
δεσμευτική και πρέπει να τηρηθεί. Είναι δύσκολο να δεσμευτούμε πως θα εξυπηρετηθείς αν
καθυστερήσεις τη προσέλευσή σου. Επίσης θα χρειαστεί να είσαι νωρίτερα στο χώρο της εκδήλωσης
τουλάχιστον κατά 15 λεπτά.
Η εκδήλωση θα καλυφθεί από φωτογράφους και θα βιντεοσκοπηθεί, έτσι ώστε το οπτικοακουστικό
υλικό να χρησιμοποιηθεί για προωθητικούς σκοπούς της εκδήλωσης και προβολής των εταιριών που
συμμετέχουν στην οργάνωση της εκδήλωσης (ενδεικτικά, ρεπορτάζ σε τηλεοπτικές εκπομπές / Δελτία
Ειδήσεων / Social Media κ.λπ.).
Κατά τη διάρκεια του event, συνεργάτες μας θα φροντίσουν να μην ταλαιπωρηθείς και θα
παραδώσουν το όχημά σου στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του συνεργείου. Με τον ίδιο τρόπο
θα φροντίσουν και για τη παράδοση του σε εσένα, μετά την ολοκλήρωση της επισκευής. Παρακαλούμε
να μην αφήσεις στο όχημά σου προσωπικά αντικείμενα και τιμαλφή για τα οποία δεν φέρουμε καμία
ευθύνη.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα, το Σάββατο 09 Ιουνίου 2018 στο Ολυμπιακό Κέντρο ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, Λ.
Ποσειδώνος – Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού.

