
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ  (με παροχή συναίνεσης στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων)  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, την οποία θα διενεργήσει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TCB Αυγίδης Αυτοματισμοί Α.Ε.» (στο εξής TCB), με 

μοναδικό δώρο ένα (1) κινητό τηλέφωνο ECOM I.S SMARTPHONE Smart-Ex 201, έχουν μόνο οι επισκέπτες, φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα, στο περίπτερό 

της στην έκθεση Ποσειδώνια 2018, οι οποίοι είναι ενήλικες (άνω των 18 ετών) και θα υπογράψουν και θα παραδώσουν σε εκπρόσωπο της TCB το παρόν 

δελτίο συμμετοχής το αργότερο έως τις 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00μμ, αποδεχόμενοι όλους τους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν 

προϋποθέτει την αγορά κάποιου προϊόντος ή τη λήψη υπηρεσιών, ούτε την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος εκ μέρους του συμμετέχοντος, και δεν 

επιβαρύνεται με έξοδα. Στην κλήρωση δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. της TCB και υπάλληλοί της καθώς και συγγενείς αυτών μέχρι τον δεύτερο 

βαθμό ή σύζυγοι. 

2. Κάθε πρόσωπο συμμετέχει στην κλήρωση με μόνο ένα (1) δελτίο συμμετοχής, το οποίο συμπληρώνει, υπογράφει αυτοπροσώπως και τοποθετεί στην ειδική 

κάλπη που θα έχει στηθεί στο περίπτερο της TCB στην έκθεση. Δεν επιτρέπεται η υποβολή του δελτίου με αντιπρόσωπο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο (π.χ. 

με ταχυδρομείο). Δελτία τα οποία δεν φέρουν υπογραφή ή δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα και εντός της κάλπης θεωρούνται σαν να μην έχουν υποβληθεί και 

απορρίπτονται πριν από την κλήρωση. 

3. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με κάλπη, εντός της οποίας θα τοποθετηθούν τα δελτία συμμετοχής και από την οποία θα επιλεγούν τυχαία δύο (2) φάκελοι με 

δελτία, ένας για τον νικητή και δεύτερος για τον επιλαχόντα, παρουσία των εκπροσώπων ή εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της TCB, στο περίπτερό της στην 

έκθεση Ποσειδώνια, την 8η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:15μμ. Το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής από τη κλήρωση θα παραλάβει 

αυτοπροσώπως το δώρο από εκπρόσωπο της TCB με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, αν είναι αλλοδαπός, ισχύοντος διαβατηρίου του και 

εφόσον πρώτα ελέγξει το δώρο κατά τα εξωτερικά γνωρίσματά του και υπογράψει απόδειξη για την ανεπιφύλακτη παραλαβή του. Όλοι οι λοιποί συμμετέχοντες, 

πλην του νικητή, δεν θα λάβουν κανένα δώρο, αφού δεν παρέχεται άλλο δώρο. Ο νικητής έχει υποχρέωση να παραλάβει το δώρο σύμφωνα με τους παρόντες 

όρους. Το δώρο δεν αποστέλλεται, ούτε παραλαμβάνεται από αντιπρόσωπο του νικητή. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν είναι παρών στον τόπο και την ώρα 

της κλήρωσης, η TCB θα τον ειδοποιήσει με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο νικητής δήλωσε στο παρόν δελτίο και σε κάθε 

περίπτωση, ανεξαρτήτως της ειδοποίησής του, ο ίδιος υποχρεούται να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της TCB (www.tcb.gr) για το αποτέλεσμα της κλήρωσης 

και υποχρεούται να παραλάβει αυτοπροσώπως το δώρο από τα γραφεία της TCB εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, οπότε επιβαρύνεται 

με τη δαπάνη της μετάβασης στα γραφεία της TCB στην Αθήνα (Νέος Κόσμος), στην οδό Κασομούλη 108. Διαφορετικά, αν δεν προσέλθει εντός της ίδιας 

προθεσμίας στα ως άνω γραφεία, για να παραλάβει το δώρο, η TCB μπορεί να αρνηθεί να του το παραδώσει και δεν φέρει ευθύνη για τη μη παράδοσή του ή 

και την κατάστασή του κατά τον χρόνο της παράδοσής του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν προσέλθει να παραλάβει το δώρο εντός δύο (2) μηνών από την 

ημέρα της κλήρωσης, κάθε δικαίωμά του αποσβήνεται και η TCB μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να το παραδώσει στον επιλαχόντα, εφόσον αυτός 

προσέλθει να το παραλάβει από τα ως άνω γραφεία και με τους ίδιους ως άνω όρους  το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή του με μήνυμα στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο επιλαχών δήλωσε στο παρόν δελτίο. 

4. Η αξίωση για δώρο δεν εκχωρείται και το δώρο δεν μεταβιβάζεται, ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα, ούτε ανταλλάσσεται με άλλα είδη ή υπηρεσίες. Το δώρο 

θα παραδοθεί σε καλή λειτουργική κατάσταση, την οποία ο νικητής (ή επιλαχών) πρέπει να ελέγξει πριν από την παραλαβή του, και καλύπτεται μόνο από 

εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας που αυτή παρέχει σύμφωνα με τους όρους αυτής και τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο. Η TCB δεν φέρει και δεν 

αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ελαττώματα που τυχόν θα παρουσιασθούν μετά την παραλαβή του δώρου και για οποιεσδήποτε ζημίες τυχόν προκληθούν λόγω 

της χρήσης ή λειτουργίας του. Γενικά η TCB δεν υπόσχεται καμία ιδιότητα του δώρου και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το δώρο και οποιαδήποτε ευθύνη της, 

αν υπάρξει τέτοια, περιορίζεται στην αξία του δώρου (δηλαδή 1.100 ευρώ). Ο νικητής οφείλει να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα και το φυλλάδιο οδηγιών της 

κατασκευάστριας εταιρείας σχετικά με τις ιδιότητες του δώρου, τη λειτουργία του, τον τρόπο και τους περιορισμούς χρήσης του και τον προορισμό του.  

5. Η TCB συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εταιρεία) κάθε συμμετέχοντος στην κλήρωση που 

δηλώνονται στο παρόν δελτίο, για τους σκοπούς της κλήρωσης και της παράδοσης του δώρου στον νικητή. Τα στοιχεία αυτά δεν πρόκειται να διαβιβασθούν σε 

τρίτους και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Η TCB θα ανακοινώσει το όνομα, επώνυμο και την εταιρεία του 

νικητή στον χώρο του περιπτέρου της στην έκθεση Ποσειδώνια 2018 και θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της (www.tcb.gr) τα ίδια στοιχεία του νικητή και 

φωτογραφίες του νικητή ή και άλλων συμμετεχόντων που θα ληφθούν την ώρα της κλήρωσης και παράδοσης του δώρου. Ο συμμετέχων στην κλήρωση που 

υπογράφει το παρόν δελτίο έλαβε γνώση των παραπάνω και συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του για τους παραπάνω και 

μόνο σκοπούς. Ενημερώθηκε ακόμη ότι, αν έχει οποιοδήποτε αντίρρηση ή αίτηση και γενικά αν επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του σχετικά με τη συλλογή 

και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, μπορεί να απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας κ. Δαμιανό Βήχο (Κασομούλη 108, Αθήνα, τηλ. 210 

9480260). 

6. Κάθε διαφορά που αφορά την προκήρυξη και κλήρωση και τις σχέσεις του νικητή, του επιλαχόντος και των συμμετεχόντων με τη TCB και τυχόν αξιώσεις 

αυτών διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 

7. Η υπογραφή του παρόντος δελτίου και σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων.  

Διάβασα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους και παρέχω τη συναίνεσή μου στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου για 

τους ανωτέρω σκοπούς. 
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