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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Mastercard «UEFA Champions League Final Kiev» 

 
1. Αντικείμενο του Προγράμματος – Δικαίωμα Συμμετοχής. 
Στο Προωθητικό Πρόγραμμα Mastercard «UEFA Champions League Final 
Kiev» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο διοργανώνει η εταιρεία με την 

επωνυμία «Mastercard Europe SA», που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de 
Tervuren 198A, B1410 Waterloo), εφεξής η «Mastercard», σε συνεργασία με την 
διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «McCann-Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε, 
που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280), εφεξής ο 
«Τεχνικός Ανάδοχος» μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης της Mastercard 
https://www.facebook.com/MastercardGreece, εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», έχει 
δικαίωμα συμμετοχής οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών 
και διαμένει στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται (α) οι εργαζόμενοι της Mastercard, (β) οι 
εργαζόμενοι του Τεχνικού Αναδόχου και (γ) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους 
ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 
  
2. Διάρκεια του Προγράμματος. 

H διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος είναι από τις 07/05/2018, ώρα 00:00 έως και 
τις 16/05/2018, ώρα 23:59, εφεξής η «Διάρκεια του Προγράμματος». 
  
3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα 
του Προγράμματος θα πρέπει να επισυνάψουν το όνομα κάποιου φίλου τους (tag) στη 
σχετική δημοσίευση (post) του Προγράμματος στον Διαδικτυακό Τόπο.  
  
4. Δώρα. 

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι πενήντα (50) διπλές προσκλήσεις για πενήντα (50) 
τυχερούς και τους συνοδούς τους, που θα αναδειχθούν μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση 
και οι οποίοι θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσουν στο 
Cine Floisvos στο Παλαιό Φάληρο σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει η Mastercard στις 
26/05/2018 τον τελικό αγώνα ποδοσφαίρου της διοργάνωσης UEFA Champions League 
που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στο NSC Olimpiyskiy Stadium στο Κίεβο 
Ουκρανίας, εφεξής το «Δώρο». 
  
5. Τρόπος Ανάδειξης των Τυχερών του Προγράμματος και επικοινωνίας μαζί τους. 

Οι πενήντα (50) τυχεροί του Δώρου θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που 

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/05/2018, ώρα 12:00 στα γραφεία του Τεχνικού 

Αναδόχου, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κα Βασιλική Μπάη (οδός 

Ιπποκράτους 2, 10679 Αθήνα και τηλέφωνο 2103622122. Κατά την κλήρωση θα 

αναδειχθούν πενήντα (50) τυχεροί και εβδομήντα  (70) επιλαχόντες. Οι αναδειχθέντες 

τυχεροί θα ενημερωθούν με σχόλιο (comment) στην αρχική δική τους ανάρτηση την 

18/05/2018 και θα κληθούν να στείλουν μήνυμα ότι αποδέχονται το Δώρο καθώς και τα 

προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) με ηλεκτρονικό 

μήνυμα (private message) στο inbox του Διαδικτυακού Τόπου το αργότερο μέχρι την 

20/05/2018. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους τυχερούς δεν απαντήσει μέχρι 

την 20/05/2018, αυτοδικαίως θα χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου και το Δώρο 

θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα και στη συνέχεια στους επόμενους κατά τη 

σειρά ανάδειξής τους. Οι αναδειχθέντες επιλαχόντες θα πρέπει να έχουν απαντήσει μέχρι 
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την 22/05/2018. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους αναδειχθέντες επιλαχόντες 

δεν απαντήσει μέχρι την 22/05/2018, αυτοδικαίως θα χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του 

Δώρου και το Δώρο θα κατακυρώνεται στον επόμενο επιλαχόντα και στη συνέχεια στους 

λοιπούς κατά τη σειρά ανάδειξής τους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν απαντήσει το 

αργότερο μέχρι την 23/05/2018. Τα Δώρα που δεν θα έχουν κατακυρωθεί μέχρι την 

ημερομηνία αυτή για οποιοδήποτε λόγο θα παραμείνουν αδιάθετα της Mastercard 

δικαιουμένης να διαθέσει αυτά κατά την διακριτική της ευχέρεια. Η ίδια διαδικασία θα 

τηρηθεί και σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή 

οποιουδήποτε τυχερού θεωρηθεί ως μη έγκυρη, μέχρις εξαντλήσεως των τυχερών και των 

αντίστοιχων επιλαχόντων. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, θεωρείται, ανάμεσα 

σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα 

κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά 

την κρίση της Mastercard, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής 

επιρροής στα συστήματα της Mastercard ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του 

συμμετέχοντα ή τρίτου.  

  
6. Αποστολή Δώρων-Άρνηση αποδοχής Δώρου. 

Τα Δώρα θα αποστέλλονται στους τυχερούς στα στοιχεία που οι ίδιοι θα δηλώσουν κατά 
την επικοινωνία μαζί τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Προγράμματος 
δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού 
ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο 
αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. 
  
7. Ευθύνη Mastercard / Τεχνικού Αναδόχου. 

Η Mastercard και / ή ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για 
οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση 
συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών 
στο Πρόγραμμα και ανάδειξης των τυχερών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Mastercard 
και / ή του Τεχνικού Αναδόχου 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.  
 
8. Προσωπικά Δεδομένα. 

Οι συμμετέχοντες, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, παρέχουν τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Mastercard, μέσω της ιδίας ή 
μέσω άλλου προσώπου που αυτή θα ορίσει, των δηλωθέντων στοιχείων τους. Η 
επεξεργασία αυτή θα γίνει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και με 
αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Προγράμματος και της κλήρωσης και την ανάδειξη 
των τυχερών. Μετά τη λήξη του Προγράμματος και την απόδοση των Δώρων στους 
τυχερούς η Mastercard και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν θα κρατήσουν κανένα προσωπικό 
δεδομένο τυχόν έχει περιέλθει σε γνώση τους στο πλαίσιο του Προγράμματος και είτε αυτά 
θα επιστραφούν στη Mastercard ως υπεύθυνη επεξεργασίας είτε θα καταστραφούν 
σύμφωνα με τις οδηγίες της τελευταίας.   
Τόσο οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα όσο και οι τυχεροί έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, 
πρόσβασης και αντίρρησης αναφορικά με τα δηλωθέντα στοιχεία τους, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Η Mastercard ρητά δηλώνει ότι τηρεί και συμμορφώνεται πλήρως με την σχετική με την 
προστασία προσωπικών δεδομένων εκάστοτε  ισχύουσα νομοθεσία, και είναι σε γνώση 
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της ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορά των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), για την εφαρμογή του οποίου διαβεβαιώνει κάθε εμπλεκόμενο στο 
Πρόγραμμα μέρος (όπως ενδεικτικά φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες, Τεχνικό Ανάδοχο 
κλπ) και δεσμεύεται πλήρως ως προς αυτό, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
και προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.  
Ο Τεχνικός Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι τηρεί και συμμορφώνεται πλήρως με την σχετική 
με την προστασία προσωπικών δεδομένων εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και είναι σε 
γνώση της ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορά των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), για την εφαρμογή του οποίου διαβεβαιώνει 
κάθε εμπλεκόμενο στο Πρόγραμμα μέρος (όπως ενδεικτικά φυσικά πρόσωπα – 
συμμετέχοντες, Mastercard κλπ) και δεσμεύεται πλήρως ως προς αυτό, λαμβάνοντας  όλα 
τα  προβλεπόμενα μέτρα και προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 
  
9. Πληροφορίες– Παράπονα. 

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα Βασιλική Μπάη (οδός 
Ιπποκράτους 2, 10679 Αθήνα και τηλέφωνο 2103622122). Οποιοσδήποτε 
συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των 
όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. 
Επίσης οι Όροι και κάθε σχετική τροποποίησή τους θα δημοσιευθούν στο 
διαδικτυακό τόπο www.mastercard.gr και www.facebook.com/MastercardGreece 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε 

συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2108171166, από Δευτέρα έως 

Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 18:00 ή να αποστείλει 

σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

Jenny.karvouni@momentumww.gr 

 
10. Διάφορα 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 
όρων. 
Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα των τυχερών στο 
διαδικτυακό τόπο www.facebook.com/MastercardGreece με την ολοκλήρωση του 
Προγράμματος. 
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά τυχόν 
ανακύψει η οποία απορρέει από αυτούς θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια 
Δικαστήρια των Αθηνών.  
Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος ή/και τον 
τρόπο διεξαγωγής του Προγράμματος ή / και το Δώρο του Προγράμματος, εφόσον αυτό 
κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των 
τροποποιημένων όρων. 
Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της 
Mastercard και / ή του Τεχνικού Αναδόχου, η Mastercard δικαιούται να μην προσφέρει 
στους τυχερούς τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε 

http://www.mastercard.gr/
http://www.facebook.com/MastercardGreece
http://www.facebook.com/MastercardGreece
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ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε 
μορφής και αξίας. 
 
11. Σημείωση 

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, 
ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει 
ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου 
προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.  


