ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 1ο Διαγωνισμό Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

(1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία με την επωνυμία «Αpson CSR» με έδρα στην Κηφισιά, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 61Α,
με Α.Φ.Μ. 997434384 (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό,
τον 1ο Διαγωνισμό Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), από τον οποίο θα
αναδειχθούν συνολικά, κατόπιν ανάδειξης ως αυτές περιγράφεται κατωτέρω, τρεις (3) νικήτριες.
Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι η Viber, αλλά η
διοργανώτρια εταιρία, ως διαχειριστής της σελίδας Womanitee. Για το περιεχόμενο του Διαγωνισμού
ευθύνεται αποκλειστικά η Διοργανώτρια και όχι η Viber.
Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το Διαγωνισμό.
(2) ΔΩΡΑ
Τα συνολικά δώρα (εφεξής τα «Δώρα») που θα λάβουν οι νικήτριες του Διαγωνισμού είναι:
i.
ii.
iii.

Η πρώτη νικήτρια που θα προκύψει από την παραπάνω ανάδειξη θα κερδίσει το εργαλείο
μάρκετινγκ της Viber αξίας 30.000 δολαρίων.
Η δεύτερη νικήτρια, θα κερδίσει το εργαλείο μάρκετινγκ της Viber αξίας 20.000 δολαρίων.
Η Τρίτη νικήτρια θα κερδίσει το εργαλείο μάρκετινγκ της Viber αξίας 10.000 δολαρίων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των Δώρων σε χρήματα. Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα
και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με
χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.
(3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί
περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους:
i.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε
συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι την ιστοσελίδα του
Womanitee & της APSON.

ii.

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του
συμμετέχοντα στις ιστοσελίδες των φορέων διοργάνωσης: www.womanitee.gr

iii.

H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο
(Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση
σχετικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους

διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε για τη
συμμετοχή του στον διαγωνισμό.
(4) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια της γυναικείας
επιχειρηματικότητας και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο)
έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Εάν οι
υποψήφιες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής θα
αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
(5) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι
σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι και τον πρώτο (α’) βαθμό όλων των εργαζομένων και εμπλεκομένων
στους φορείς και εταιρείες που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοργάνωση αίματος ή εξ
αγχιστείας.
(6) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος στον Διαγωνισμό:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Μεταβούν στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: www.womanitee. gr και να κάνουν
«Εγγραφή μέλους» σε αυτήν.
Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής του διαγωνισμού.
Να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι ισχύον καταστατικό
επικυρωμένο από το ΓΕΜΗ και Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
Να αποδεχτούν και να διαβάσουν όλοι οι συμμετέχοντες τους όρους συμμετοχής του
διαγωνισμού, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας
εταιρίας: www.womanitee.gr.
Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό (Follow, Like & Tag) συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο
συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος, οι
οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: www.womanitee.gr

Διευκρινίζεται ότι:
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο
διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους
παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της διοργανώτριας εταιρίας, αυτή καθ’ εαυτή η
συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της διοργανώτριας εταιρίας ή εν
γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
(7) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 27/05/2021, ώρα 12:00 έως και τη
Δευτέρα 27/09/2021, ώρα 23:59.
(8) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΡΙΩΝ
Η ανάδειξη των νικητριών για τα Δώρα θα πραγματοποιηθεί έως 25/10/2021 στα γραφεία της
Διοργανώτριας, στην Κηφισιά επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 61Α, βάσει αξιολόγησης των αιτήσεων
από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από λινκ (κριτική επιτροπή).Για την
ανάδειξη των τριών νικητριών θα συνυπολογιστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των επάθλων, το
κοινωνικό ή / και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης, η καινοτομία καθώς επίσης και το
εύρος του κοινού στο οποίο απευθύνεται η επιχείρηση.
Κατά τη διαδικασία της ανάδειξης θα επιλεχθούν τρεις (3) νικήτριες, τα ονόματα των οποίων θα
ανακοινωθούν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ανάδειξης στις
επίσημες ιστοσελίδες των φορέων διοργάνωσης.
(9) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ
Οι νικήτριες θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα sms στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει, για
την παραλαβή του Δώρου, από τα γραφεία της Διοργανώτριας. Ημέρες παραλαβής του Δώρου
ορίζονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες από 10.00 έως και 18.00

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τις νικήτριες του διαγωνισμού εντός
χρονικού διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτούς σχετικού γραπτού
μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν
έγκυρη, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί των σχετικών Δώρων, τα οποία
δίνονται στους τρεις επιλαχόντες που έχουν αναδειχθεί από την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής.
Σε περίπτωση που οι νικητές του διαγωνισμού δεν επιθυμούν να αποδεχθούν το δώρο τους χάνουν
οριστικά το δικαίωμά τους επί του δώρου. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρία περιορίζει την ευθύνη της
στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων
διαδικασιών. Η διοργανώτρια εταιρία δε φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των
νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση τους στα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως τα έχουν
δηλώσει. Η διοργανώτρια εταιρία δεν θα φέρει επίσης ευθύνη για τη μη αξιοποίηση των δώρων από
τους νικητές εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Η διοργανώτρια εταιρία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι
προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το
σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση
η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή
βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας
βίας. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση της
προωθητικής ενέργειας και την ανάδειξη των νικητών, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην
ακύρωση της προωθητική ενέργειας για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτεται αυτοδικαίως η
προωθητική ενέργεια και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της
διοργανώτριας εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της
προωθητική ενέργειας ή τη συμμετοχή τους σε αυτή ή την απευθείας παράδοση των δώρων ή
οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης. Επιπλέον, η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους, την ημερομηνία της προωθητική ενέργειας ή
να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωση της
προωθητικής ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του Δώρου κατόπιν της παραλαβής του
για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει.
Οι εταιρείες και φορείς που συμμετέχουν στη διοργάνωση θα δικαιούνται να ακυρώσουν συμμετοχές,
εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις.
(10) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Με δεδομένο ότι οι φορείς διοργάνωσης, θα προβούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού σε
επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
τηρήσουν τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβούν στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο
μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η Ελληνική
Νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ
μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν.
Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα
όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον διαγωνισμό από τη διοργανώτρια εταιρία, δι’
αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη διοργανώτρια εταιρία είτε μέσω οποιουδήποτε
άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η διοργανώτρια εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό
της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. Οι
συμμετέχοντες και οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας εταιρίας εξ αυτού
του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται.
Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη διοργανώτρια εταιρία να
ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3.
Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε
αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται
να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η
διοργανώτρια εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

(11) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η αποκλειστική υπεύθυνη για τη διάθεση και τεχνική υποστήριξη των επάθλων είναι η RAKUTEN VIBER
& ENEAS.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα εμπορικά σήματα,
και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρίας.
(12) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και για την επίλυση κάθε
σχετικής με τον Διαγωνισμό, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου
του Διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον Διαγωνισμό, είτε κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με
τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των
Αθηνών.

