ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Mastercard
«National Promo Priceless Culinary»
Η εταιρεία «Mastercard Europe SA» η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, Chaussée de Tervuren
198A, B1410 Waterloo (η «Mastercard» ή η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητικό
πρόγραμμα με την ονομασία Mastercard «National Promo Priceless Culinary» (εφεξής
το «Πρόγραμμα») σε συνεργασία με την «Εταιρεία Εμπορικής Υποστήριξης και
Υπηρεσιών Προώθησης Αποθήκευσης και Διανομών Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Άλιμο
Αττικής, Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου (ο «Τεχνικός Ανάδοχος»), με τους
παρακάτω όρους.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η ενδεχόμενη απονομή δώρων στο πλαίσιο αυτού,
προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι κάθε συμμετέχων διάβασε και κατανόησε τους
παρόντες όρους και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της
Τράπεζας που κατά περίπτωση εξέδωσε την Mastercard® κάρτα του, προκειμένου να
λάβει μέρος στο Πρόγραμμα.
1.- Στο Πρόγραμμα δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι καρτών Mastercard®,
Debit Mastercard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard® ή World Mastercard® που
βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και
των προπληρωμένων καρτών Mastercard®) και οι οποίες έχουν εκδοθεί από
συνεργαζόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα (εφεξής η «Τράπεζα» ή οι «Τράπεζες»).
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Mastercard στην Ελλάδα, οι υπάλληλοι του Τεχνικού
Ανάδοχου, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ βαθμού αυτών, οι οποίοι δεν δικαιούνται συμμετοχής. Σε περίπτωση κλήρωσης οποιουδήποτε συμμετέχοντα, ο οποίος εξαιρείται του Προγράμματος, αυτός δεν θα λαμβάνει το δώρο και θα αποκλείεται.
2.- Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να πραγματοποιήσουν μία (1) τουλάχιστον ανέπαφη συναλλαγή ή συναλλαγή μέσω διαδικτύου (online) με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κάρτες τους από τη Δευτέρα 09/11/2020 και ώρα 00:00.00 έως και την Τρίτη
15/12/2020 και ώρα 24:00.00 («Διάρκεια Προγράμματος»).
Κάθε συναλλαγή (με την εξαίρεση των αναφερομένων στον όρο 8 κατωτέρω) που
πραγματοποιείται ανέπαφα ή μέσω διαδικτύου (online) στην Ελλάδα και το εξωτερικό
κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος από κάτοχο μίας εκ των προαναφερόμενων
καρτών και έχει εμφανισθεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας από την 09/11/2020
μέχρι και την 18/12/2020, παρέχει δικαίωμα για μία συμμετοχή στην κλήρωση του
Προγράμματος. Κάθε επόμενη συναλλαγή που πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο
κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος παρέχει νέα συμμετοχή στην κλήρωση. Κάτοχοι
περισσότερων από μία καρτών λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα με κάθε κάρτα τους
χωριστά, και με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις για κάθε κάρτα. Οι συναλλαγές που θα
γίνουν με πρόσθετες κάρτες, προστίθενται στις συναλλαγές του κυρίου κατόχου ως
επόμενες συναλλαγές. Ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών, κάθε συμμετέχων

μπορεί να κερδίσει ένα μόνον δώρο, το πρώτο για το οποίο θα κληρωθεί. Σε περίπτωση
που κάποιος κάτοχος κάρτας Mastercard δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα,
θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην Τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα του αυτή,
μέχρι την Παρασκευή 18/12/2020.
3.- Την Δευτέρα 21/12/2020 όλες οι Τράπεζες θα παραδώσουν στην Διοργανώτρια σε
ηλεκτρονική μορφή, με τη μορφή κωδικών και χωρίς την γνωστοποίηση προσωπικών
δεδομένων, όλες τις εγκεκριμένες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από την
09/11/2020 μέχρι και την 15/12/2020 και έχουν καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία των
Τραπεζών μέχρι και την 18/12/2020, προκειμένου να διεξαχθεί η κλήρωση μεταξύ των
αριθμών κωδικών που γνωστοποιήθηκαν από τις Τράπεζες στην οποία θα συμμετέχουν
όσοι πραγματοποίησαν συναλλαγές με τις ανωτέρω Mastercard® κάρτες τους,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
4.- Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 16.00 στα γραφεία του
Τεχνικού Ανάδοχου (Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, Άλιμος 174 56, Αττική), παρουσία του δικηγόρου και εκπροσώπων του Τεχνικού Ανάδοχου. Η κλήρωση θα γίνει με
την χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού που
διαθέτει ο Τεχνικός Ανάδοχος το οποίο μέσω μέσω ειδικού αλγορίθμου διασφαλίζει το
αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης.
5.- Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν εκατό (100) τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα
από τα δώρα του Προγράμματος. Επίσης, θα κληρωθούν και εκατό (100) επιλαχόντες.

Θα κληρωθούν τα εξής δώρα (εφεξής τα «Δώρα»):
Εκατό (100) πακέτα με ελληνικά προϊόντα με βότανα και πρόσβαση σε webinars από
διακεκριμένο σεφ και ειδικούς των βοτάνων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν
περισσότερες λεπτομέρειες για την παραπάνω εκδήλωση στον διαδικτυακό τόπο
www.mastercard.gr/el-gr.html.

Τα Δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τα Δώρα.
6.- Οι τυχεροί που θα κερδίσουν ένα από τα Δώρα του Προγράμματος θα ειδοποιηθούν
από τον Τεχνικό Ανάδοχο (που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Mastercard)
τηλεφωνικά, στον αριθμό τον οποίο έχουν δηλώσει και τηρεί η Τράπεζα ως τηλέφωνο
επικοινωνίας, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου που
κέρδισαν.
Εάν κάποιος τυχερός δεν αποδεχθεί το Δώρο που κέρδισε, ή έχει αποκλεισθεί κατά
τους παρόντες όρους, ή δεν αναλάβει το Δώρο λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του ή

λόγω μη επαλήθευσης της εγκυρότητας της συμμετοχής του, σύμφωνα με τα κατωτέρω
ειδικότερα οριζόμενα, ή λόγω εξαίρεσής του από το Πρόγραμμα, ή τέλος σε περίπτωση
που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με αυτόν το αργότερο την 30/12/2020, το αντίστοιχο Δώρο θα διατεθεί σε επιλαχόντα κατά τη σειρά κλήρωσής του. Οι επιλαχόντες
θα πρέπει να έχουν αποδεχθεί αυτό το αργότερο την 06/01/2021.
Οι ενέργειες ειδοποίησης θα αποδεικνύονται πλήρως από τη γραπτή αναφορά του σχετικά επιφορτισμένου εκπροσώπου του Τεχνικού Ανάδοχου, η δε απόφασή του στο
ζήτημα αυτό θα είναι οριστική.
7.- Η υποχρέωση της Διοργανώτριας εξαντλείται στην διάθεση των Δώρων και δεν
αναλαμβάνει την κάλυψη οποιασδήποτε άλλης δαπάνης ή υποχρέωσης για
λογαριασμό των τυχερών.
8.- Στην κλήρωση του Προγράμματος συμμετέχουν μόνο οι συμμετοχές από έγκυρες
συναλλαγές. Έγκυρες θεωρούνται οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη
Διάρκεια του Προγράμματος ανέπαφα ή μέσω διαδικτύου (online) και οι οποίες έχουν
λογιστικοποιηθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία των Τραπεζών κατά τους παρόντες όρους. Συναλλαγές οι οποίες δεν πραγματοποιούνται ανέπαφα, τροποποιήσεις
συναλλαγών του λογαριασμού, επιστροφές, αναλήψεις μετρητών από Μηχανήματα
Αυτόματης Συναλλαγής (ΑΤΜ) και από ταμεία καταστημάτων, εκπρόθεσμες και εμπρόθεσμες πληρωμές, υπέρβαση πιστωτικού ορίου, προκαταβολές σε μετρητά, ετήσιες
συνδρομές και μεταφορές υπολοίπου, δεν θεωρούνται συναλλαγές που δίδουν δικαίωμα συμμετοχής στη κλήρωση. Κάθε συναλλαγή με άτοκες δόσεις προσμετράται στο σύνολό της ως μια συναλλαγή, εφόσον πραγματοποιήθηκε κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και η πρώτη δόση της λογιστικοποιήθηκε κατά τα ανωτέρω. Εξαιρούνται
δόσεις από αγορές, οι οποίες χρεώθηκαν στο λογαριασμό του κατόχου κατά την Διάρκεια του Προγράμματος αλλά πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξής του.
Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, και όσον αφορά στις προπληρωμένες
κάρτες Mastercard ως συναλλαγή θα θεωρείται οποιαδήποτε συναλλαγή έγινε με
αυτές κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος ανέπαφα ή μέσω διαδικτύου (online) κατά
τα ανωτέρω αναφερόμενα, ενώ οποιαδήποτε φόρτιση/ αποφόρτιση προπληρωμένης
κάρτας εξαιρείται από τις συναλλαγές που παρέχουν στον κάτοχο τους δικαίωμα να
συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
9.- Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή βλάπτει την
ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Προγράμματος. Επιπλέον, εξαιρούνται από την
απόδοση των Δώρων όσοι ρητά δηλώσουν στις Τράπεζες ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ή να λάβουν το δώρο τους.
10.- Οι παρόντες όροι θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο www.mastercard.gr/elgr.html. H Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να
επαναλάβει οποτεδήποτε το Πρόγραμμα, καθώς επίσης και να τροποποιήσει
οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη
κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στο

διαδικτυακό τόπο με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την
ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.
11.- Η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου
Επεξεργασίας, ή μέσω του Τεχνικού Αναδόχου ως Εκτελούντος την Επεξεργασία, θα
επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση e-mail) που θα
ζητήσει από τους νικητές των Δώρων του Προγράμματος. Η επεξεργασία θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Σκοπός της συλλογής και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά και μόνο η απόδοση σε
αυτούς του Δώρου τους. Η Διοργανώτρια δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν λάβει την συγκατάθεσή τους. Μετά την ολοκλήρωση του
Προγράμματος και την απόδοση των Δώρων, η Διοργανώτρια και/ή ο Τεχνικός Ανάδοχος θα διαγράψουν τα στοιχεία των νικητών που θα λάβουν. Για τυχόν άσκηση των
δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (δικαιώματα πρόσβασης,
διόρθωσης, τροποποίησης, διαγραφής και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση culinaryevent@msps.net. Οι
συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή
τους στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τα υποκείμενα
των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η πολιτική της Mastercard για την τήρηση και
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mastercard.gr/el-gr.html.
12.- Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα ή την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών
και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

