ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Προοίμιο
Η εταιρεία με την επωνυμία JT GROUP Ε.Ε με έδρα στη Ν. ΙΩΝΙΑ, (εφεξής η
«Διοργανώτρια»), προκηρύσσει την έναρξη του Διαγωνισμού “WoLFiTo
ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ” στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
Οι ενδιαφερόμενοι – συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους
του Διαγωνισμού και σε περίπτωση που δε συμφωνούν με το σύνολο αυτών να
απέχουν από τη συμμετοχή σε αυτόν.
2. Περιγραφή Διαγωνισμού
Ο/Η συμμετέχων/ουσα κάνοντας follow τις επίσημες σελίδες του The Big Bad Wolf
και της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ στο Instagram (https://www.instagram.com/thebigbadwolfgr/)
(https://www.instagram.com/eurognosi/) και αφότου σχολιάσει στο Instagram post
του διαγωνισμού -ποιο γεύμα WoLFiTo επιλέγει - μπαίνει στην κλήρωση αυτόματα
για να κερδίσει το Δώρο εάν κληρωθεί μεταξύ του (1) ενός νικητή που θα αναδειχθεί
από την κλήρωση αυτή.
Με τον παραπάνω τρόπο θα συμμετάσχουν στην κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί
κατά τη λήξη του διαγωνισμού και θα λάβει τo εξής έπαθλo (εφεξής «το Δώρο») μία
ετήσια υποτροφία από ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ στην Αττική.
Η υποτροφία αφορά σε νέα εγγραφή και όχι σε υπάρχοντα μαθητή.
Η υποτροφία είναι ετήσια και αφορά στην ένταξη του μαθητή σε υπάρχον γκρουπ και
όχι για ατομικό μάθημα.
Η υποτροφία αφορά σε παιδιά ηλικίας 5- 9 χρονών, είναι προσωπική δεν δωρίζεται
και δεν μεταβιβάζεται σε συγγενικά πρόσωπα.
Η υποτροφία αφορά τα φροντιστήρια ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ που δραστηριοποιούνται στην
Αττική.
Η υποτροφία δεν αφορά και δεν ανταλλάσσεται με υποτροφίες άλλων φροντιστηρίων
που εδρεύουν και λειτουργούν σε άλλες πόλεις και περιοχές του ελλαδικού χώρου και
άλλων χωρών, πλην της Αττικής.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα
στις 27/09/2022. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν (1) ένας νικητής και
(1) ένας αναπληρωματικός.
Το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού είναι:
19/09/2022 (19:00) – 26/09/2022(23:59)
Για να είναι έγκυρη μια συμμετοχή πρέπει ο συμμετέχων να έχει δικαίωμα συμμετοχής
και να έχει ακολουθήσει όλα τα βήματα του Διαγωνισμού α) follow στην επίσημη σελίδα
του The Big Bad Wolf στο Instagram β) follow στην επίσημη σελίδα της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ
γ) σχόλιο στο επίσημο post του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος είναι άνω των 18 ετών και κάτοικος
Περιφέρειας Αττικής ή να διατηρεί τη συνήθη διαμονή του στην Περιφέρεια Αττικής,
καθώς ο The Big Bad Wolf δραστηριοποιείται ΜΟΝΟΝ σε περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει
συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που
κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που
έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι
υποχρεωτική η αγορά προϊόντος. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν
στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) οι συγγενείς
(α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των
ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται
αυτοδικαίως άκυρη.
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 που περιέχουν προσβλητικό της
τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής

Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή
αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την
απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.
Κλήρωση
Η κλήρωση θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα στις 27/09/2022. Από
την κλήρωση θα αναδειχθεί (1) ένας νικητής και (1) ένας αναπληρωματικός. Ο νικητής
και ο αναπληρωματικός θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα μέχρι τις 30/09/2022
στο προφίλ στο instagram, μέσω του οποίου συμμετείχαν στο Διαγωνισμό και με story
στην επίσημη σελίδα του The Big Bad Wolf Souvlaki & Burger Bar στο instagram σε
διάστημα που εξυπηρετεί τη διοργανώτρια.
4. Αποδοχή του Δώρου
Η παραλαβή του δώρου θα πραγματοποιηθεί σε ένα κατάστημα της Αλυσίδας The Big
Bad Wolf Souvlaki & Burger Bar κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή σε χρονικό
διάστημα που θα υποδείξει η εταιρία JT Group E.E. Η παράδοση του δώρου γίνεται με
την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας
π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου, το δώρο
δεν αποστέλλεται και η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο
σε κάποιον αναπληρωματικό.
Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση εντός (2) δύο εργάσιμων ημερών ή δεν έχει
καταστεί δυνατή η ανεύρεση κάποιου εκ των νικητών και των αναπληρωματικών των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο/η εν λόγω νικητής/τρια θα απωλέσει αυτοδίκαια
το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του/της και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα
να τελέσει εκ νέου την κλήρωση.
5. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει η Διοργανώτρια για την
πραγματοποίηση του Διαγωνισμού είναι το όνομα προφίλ εκάστοτε συμμετέχοντα στο
στο Instagram και η εικόνα προφιλ που εμφανίζεται δίπλα από το όνομα αυτού για τη
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.
Η Διοργανώτρια ως διαχειρίστρια της επίσημης σελίδας της στο Instagram είναι από
κοινού Υπεύθυνη Επεξεργασίας με το Instagram αντίστοιχα. Την Πολιτική Απορρήτου
του Instagram οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμό
https://help.instagram.com/519522125107875
Για
τους
σκοπούς
πραγματοποίησης/ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προωθητικής ενέργειας
Διαγωνισμού Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.
Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα ανωτέρω Δεδομένα για τη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό για τους εξής σκοπούς:
(α) Για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και για να
πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.
(β) Για να ανακοινώσει τον νικητή και για την επικοινωνία με το νικητή για την
παραλαβή του Δώρου
(γ) Για την προώθηση της Διοργανώτριας στο ευρύ κοινό και για την ενημέρωση του
κοινού για τις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιεί για τους followers της στα
social media και συγκεκριμένα στο Instagram.
Για την παραλαβή του Δώρου η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει έγγραφο
ταυτοποίησης του νικητή, προκειμένου να του παραδώσει το Δώρο που έχει κερδίσει.
Περαιτέρω για την παραλαβή του Δώρου ο νικητής θα πρέπει να παρέχει στη
Διοργανώτρια στοιχεία επικοινωνίας αυτού (όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου) για
επιβεβαίωση του δικαιώματος συμμετοχής αυτού σύμφωνα με τους παρόντες Όρους
και για την πραγματοποίηση της παράδοσης του Δώρου σε αυτόν.
Νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των
συμμετεχόντων που πραγματοποιεί η Διοργανώτρια για τη συμμετοχή αυτών στο
Διαγωνισμό είναι η συγκατάθεση των ίδιων των συμμετεχόντων, την οποία παρέχουν
οι συμμετέχοντες στη Διοργανώτρια με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Οι
συμμετέχοντες διατηρούν πάντα το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους
ανά πάσα στιγμή ακυρώνοντας το follow στις επίσημες σελίδες του The Big Bad Wolf

Souvlaki & Burger Bar και της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ στο instagram και το σχόλιο κάτω από
την ανάρτηση του Διαγωνισμού της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση που
συμμετέχων/συμμετέχουσα ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του/της πριν την
πραγματοποίηση της κλήρωσης, δε θα είναι πλέον εφικτή η συμμετοχή αυτού/αυτής
στο Διαγωνισμό. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση έως το χρονικό σημείο της ανάκλησης
αυτής.
Νομική βάση της επεξεργασίας των επιπλέον Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
που θα παρέχουν οι νικητές στη Διοργανώτρια , ως ανωτέρω περιγράφονται, αποτελεί
η πραγματοποίηση της παροχής του Δώρου στους νικητές κατά τα οριζόμενα στους
παρόντες όρους συμμετοχής.
Tα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχουν οι συμμετέχοντες για τη
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα παραμείνουν αναρτημένα επ’ αόριστον στην
επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο instagram στο ιστορικό της σελίδας της
Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαγράψουν μετά το πέρας του
Διαγωνισμού οποτεδήποτε ενέργειά τους εάν το επιθυμούν.
Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι συμμετέχοντες στη
Διοργανώτρια διατηρούν μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας
όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται στα άρθρα 13 έως 21 του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR). Οι συμμετέχοντες ως
προαναφέρεται διατηρούν και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που
παρείχαν σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τους οποτεδήποτε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών
μπορείτε να αποστείλετε E-Mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
privacy@tbbw.gr.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.
Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή
καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
6. Ευθύνη Διοργανώτριας
Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των
νικητών για παραλαβή του Δώρου τους. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των
ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να
μην διαθέσει τα Δώρα κατά την κρίση της. Σε περίπτωση κατά την οποία για
οποιοδήποτε λόγο οι νικητές δεν αποκριθούν ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε
από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά τους περί παράδοσης του Δώρου παύει να
υφίσταται καθώς συνομολογείται ότι έχουν παραιτηθεί από αυτό. Το Δώρο που θα
παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη του
Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της
εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που
θεμελιώνουν, ενδεικτικά, ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα,
συμφωνηθείσες ιδιότητες έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια ΔΕΝ ευθύνεται
για το εάν νικητής του Δώρου θα μείνει ικανοποιημένος από το Δώρο.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται
έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως - ενδεικτικά – λόγους ανωτέρας βίας,
τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη ή υπερφόρτωση ή διακοπή δικτύου: καθυστερήσει ή
αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της συμμετοχής ή απάντησης στο διαγωνισμό.
Η Διοργανώτρια ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη κι οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία
αξίωση ή δικαίωμα έναντι αυτής για την πραγματοποίηση, συνέχιση, ολοκλήρωση του
Διαγωνισμού. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση του Δώρου στον

νικητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, ως ορίζει κι ανακοινώνει
εκείνη το Δώρο κατά την αποκλειστική κρίση της.
H Διοργανώτρια ΔΕΝ ευθύνεται εάν για οποιονδήποτε λόγο συμμετέχων ή
συμμετέχουσα δεν έχει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό για τη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό ή δεν έχει πρόσβαση στο ιντερνετ για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή
δεν έχει πρόσβαση στο Instagram για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και δεν είναι
υποχρεωμένη να παρέχει τέτοια πρόσβαση η ίδια σε όσους επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό
Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού
ή την παράδοση του δώρου στον νικητή.
7. Προβολή
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση
κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, ενδεικτικά της απονομής του Δώρου.
8. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού,
ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του
Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το Δώρο ή
να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στη σελίδα της.
9. Ακύρωση Νικητή
Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της
αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση
που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό
τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του
δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από
τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο,
η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί
άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή
παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου. Σε κάθε περίπτωση
ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο κατά
σειρά προτεραιότητας αναδειχθείς αναπληρωματικός νικητής.
10. Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού - Τεκμήριο
Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους
όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο
Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ
προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική
αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
11. Eφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλην
αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

