
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS 

AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», (εφεξής ο «DEEJAY» ή ο 
«σταθμός»), ΑΦΜ 082323798, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στο Μαρούσι 
Αττικής, Λ. Κηφισίας 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει τον 
διαγωνισμό με τίτλο «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ» (εφεξής «Ο Διαγωνισμός»).  

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός 
των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της 
διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητή στο πλαίσιο αυτού. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής – Αποκλειόμενα πρόσωπα.  

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει 
το 18ο

 έτος της ηλικίας τους και είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί.  

1.2. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών, υπό τον 
όρο τήρησης των κατωτέρω προϋποθέσεων.  

1.3. Για τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, 
νόμιμος δικαιούχος οποιουδήποτε δώρου σε περίπτωση επιτυχίας είναι μόνον 
το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα δηλωθούν κατά την επικοινωνία του 
προς συμμετοχή στον Διαγωνισμό συμπληρωθούν στην κατάσταση συλλογής 
στοιχείων και θα αναδειχθεί νικητής κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.  

1.4. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τους 
παρόντες όρους και συναινεί ρητά α. στην αποστολή σε αυτόν e-mails με 
ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των 
οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η διοργανώτρια εταιρεία ή 
συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, β. στη διαφημιστική εκμετάλλευση της 
ενέργειας και γ. στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ως 
αναλυτικά πιο κάτω παρατίθεται. 

1.5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν έχουν εργαζόμενοι του 

«DEEJAY» και των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών και οι εργαζόμενοι των 

εταιρειών – χορηγών του Διαγωνισμού, οι οποίες παρατίθενται στο τέλος των 
παρόντων Όρων υπό την επικεφαλίδα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ» (καθώς και κάθε 
άλλης εταιρείας – χορηγού ήθελε προστεθεί σε αυτές) και των συνδεδεμένων 



με αυτές εταιρειών καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και 
β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών. 

2. Διάρκεια του διαγωνισμού 

2.1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 15.10.2020 ως τις 21.12.2020 και θα 
διεξάγεται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες μετάδοσης της 
ραδιοφωνικής εκπομπής «Breakfast στα FM» (εφεξής η «Εκπομπή») η οποία 
μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07.00 ως τις 
10.00 σε χρόνο που καθημερινά κατά την ανέλεγκτη κρίση του θα επιλέγει ο 
παρουσιαστής της Εκπομπής Μιχάλης Τσαουσόπουλος, εκτός εορτών και 
αργιών.  

2.2. Ο «DEEJAY» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ήτοι να μειώσει ή να 
επεκτείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη 
βούλησή του με την τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθεί 
γνωστοποιηθεί ως και οι παρόντες όροι, ήτοι μέσω της ιστοσελίδας του 
«DEEJAY», http://www.athensdeejay.gr, η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη 
στιγμή της δημοσίευσής της.  

3. Περιγραφή διαγωνισμού  

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ακροατές της Εκπομπής 
εκδηλώσουν τη βούληση να μετάσχουν σε αυτόν καλώντας στο τηλεφωνικό 
κέντρο του σταθμού με αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης 210.6146997. 

Ρητά δηλώνεται ότι η τηλεφωνική κλήση χρεώνεται με τις τρέχουσες τιμές του 
παρόχου του κάθε φορά καλούντος ακροατή, ήτοι δεν υφίσταται χρέωση 
συμμετοχής στο παιχνίδι.  

3.2. Καθημερινά κατά τη διάρκεια της Εκπομπής ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος 
κρατώντας στα χέρια του έναν κλειστό και σφραγισμένο φάκελο προσκαλεί τους 
ακροατές να τηλεφωνήσουν στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού δηλώνοντας 
ότι ο πρώτος που θα καλέσει θα είναι ο παίκτης της ημέρας.  

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις, ήτοι: 

3.2.1. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος αρχίζει το παιχνίδι με τον ακροατή που 
τηλεφωνεί θέτοντάς του τρεις ερωτήσεις γενικών γνώσεων δίδοντας στον 



ακροατή χρόνο είκοσι δευτερολέπτων για να απαντήσει σε κάθε ερώτηση. Σε 
περίπτωση που ο ακροατής απαντήσει σωστά και στις τρεις ερωτήσεις, του 
ανακοινώνεται ότι κέρδισε το δικαίωμα στο περιεχόμενο του φακέλου. Σε 
περίπτωση που ο ακροατής απαντήσει εσφαλμένα, η ορθή απάντηση 
ανακοινώνεται άμεσα από τον παρουσιαστή. 

3.2.2. Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος 

διαπραγματεύεται με τον ακροατή που έχει κερδίσει το περιεχόμενο του 
φακέλου εναλλακτικές προσφορές για να παραιτηθεί από αυτόν. Προσπαθεί, 
δηλαδή, να τον δελεάσει να δεχθεί αντιπροσφορά (οικονομική ή εναλλακτικό 
δώρο) παραιτούμενος από το περιεχόμενο του φακέλου.  

Εάν ο ακροατής επιμείνει στο δικαίωμά του να ανοίξει τον φάκελο, αυτός 
ανοίγεται και ανακοινώνεται στον ακροατή το δώρο που κέρδισε και το οποίο 
μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο, περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση στον κατάλογο 
που δημοσιεύεται στο παράρτημα της παρούσας υπό την επικεφαλίδα 
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ».  

Τα δώρα που περιλαμβάνονται στον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΩΡΩΝ» του παραρτήματος 
της παρούσας θα ανανεώνονται εβδομαδιαίως και θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του DEEJAY http://www.athensdeejay.gr. 

Εάν ο ακροατής αποδεχθεί την αντιπροσφορά του παρέχεται το δώρο που 
επέλεξε και ο φάκελος ανοίγεται και ανακοινώνεται στον ακροατή το δώρο που 
απώλεσε. Το δώρο που απολέσθηκε επαναπροστίθεται στα προς διάθεση 
τέτοια. 

Για την πιστοποίηση της εγκυρότητας της διαδικασίας, τη στιγμή του ανοίγματος 
του φακέλου, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος θα ενεργεί ζωντανή μετάδοση μέσω 
των λογαριασμών του DEEJAY στα social media facebook και instagram, 

www.facebook.com/athensdeejay και www.instagram.com/athensdeejay. Με 
τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται το περιεχόμενο του φακέλου, τα δε 
βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα θα παραμείνουν διαθέσιμα στο κοινό για 
προβολή καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του DEEJAY. 

 

4. Δώρα.   

http://www.athensdeejay.gr/
http://www.facebook.com/athensdeejay
http://www.instagram.com/athensdeejay


4.1. Οι νικητές του Διαγωνισμού διεκδικούν τα Δώρα που αναλυτικά 
καταγράφονται στο παράρτημα της παρούσας με τον τίτλο «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΔΩΡΩΝ» ή τα τυχόν ποσά που θα επιλέξουν στη διαδικασία των αντιπροσφορών 
με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο.   

4.2. Ο κάθε νικητής θα λάβει το δώρο που θα κερδίσει ως περιγράφεται 
κατωτέρω και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του. 

4.3. Ειδικά για τα προσφερόμενα ταξίδια και αυτοκίνητο που περιλαμβάνονται 
στον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΩΡΩΝ» ο DEEJAY: 

4.3.1. Έχει πλήρως καλύψει και καταβάλει την αξία του κάθε ταξιδιού, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των πάσης φύσεως φόρων. 

4.3.2. Έχει πλήρως καλύψει και καταβάλει στην πωλήτρια εταιρεία την αξία 
του Αυτοκινήτου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του τέλους ταξινόμησής 
του. Σε αυτήν δεν περιλαμβάνονται τα μεταφορικά, τα έξοδα PDI, καθώς και το 
κόστος των τελών κυκλοφορίας  που βαρύνουν το νικητή και η καταβολή των 
οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου ενώ η μη καταβολή 
τους συνιστά λόγο αποκλεισμού του.  

5. Ειδοποίηση νικητών – Τύχη δώρου σε περίπτωση αποκλεισμού.  

5.1. Μετά την ανάδειξη του κάθε νικητή, εκείνος θα καλείται από υπεύθυνο 
του σταθμού να γνωστοποιήσει τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας του 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του δώρου. Στο νικητή 
ανακοινώνονται τα αναγκαία κάθε φορά δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκομίσει για να του παραδοθεί – μεταβιβαστεί το δώρο.  

Οι νικητές που διαμένουν εντός Αττικής υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα 
δώρα τους από τις εγκαταστάσεις του Σταθμού.  

Ειδικά για τους νικητές που διαμένουν εκτός Αττικής, ο «DEEJAY» θα αποστέλλει 
τα δώρα ταχυδρομικώς (μέσω εταιρείας courier) από την οποία θα γίνεται και η 
πιστοποίηση των στοιχείων του νικητή.  

Το όνομα του εκάστοτε νικητή καθώς και το δώρο που έχει κερδίσει θα 

γνωστοποιείται από το «DEEJAY» στην ιστοσελίδα του σταθμού, στις επίσημες 



σελίδες του σταθμού στις ιστοσελίδες «facebook» και «instagram» καθώς και 
στις ραδιοφωνικές εκπομπές του. 

5.2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για 
οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της 
φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός τριών 
εργάσιμων ημερών, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου. Πέραν 
της προθεσμίας αυτής ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου 
και το δώρο θα μείνει αδιάθετο, ο δε «DEEJAY» απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση να διαθέσει το δώρο στον νικητή και δύναται να διαθέσει αυτό κατά 
την ανέλεγκτη διακριτική του ευχέρεια. 

5.3. Ο «DEEJAY» υποχρεούται πριν την απόδοση του Δώρου να προβεί σε 
επαλήθευση των στοιχείων του Νικητή και/ή τυχόν πληρεξουσίου του. Σε 
περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει 
δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας 
συμμετοχής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του 
δώρου. 

5.4.  Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανήκει στα αποκλειόμενα κατά 
τον όρο 1.5 πρόσωπα και ανακηρυχθεί νικητής ή σε περίπτωση που αναδειχθεί 
νικητής ανήλικος ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην 
πρόσκληση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, το δώρο θα παραμένει αδιάθετο. 

5.5. Η υλική παράδοση του Δώρου θα γίνει σε μεταγενέστερο της συμμετοχής 
χρόνο. Ειδικά για το μεγάλο δώρο, ήτοι το αυτοκίνητο, η υλική παράδοση θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση του 
συνόλου των διαδικασιών μεταβίβασής του. Ρητά συνομολογείται από τους 
συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ότι το νικητή βαρύνουν τα πιο πάνω υπό 4.3.2. 

έξοδα. Τυχόν μη καταβολή τους εντός εύλογου χρόνου προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του Δώρου κατά το ανωτέρω διάστημα συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του νικητή. 

6. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή. 

6.1. Ο «DEEJAY» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να 
δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο site του ή/και σε οποιαδήποτε 
έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική 



εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του 
δώρου. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του κάθε νικητή 
και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον ίδιο, 

χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.  

6.2. Άρνηση οποιουδήποτε νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό 
πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε 
καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στον «DEEJAY» να αρνηθεί 
την χορήγηση του δώρου.  

6.3. Ο δικαιούχος δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση των οποιαδήποτε 
αρχείων προβολή (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την 
διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου. 

6.4. Ρητά συμφωνείται ότι τα παραπάνω δικαιώματα πέραν από τον «DEEJAY» 

διατηρούν και οι χορηγοί για τα επιμέρους δώρα έναντι του εκάστοτε 
δικαιούχου.  

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

7.1. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
συμμετεχόντων στην / στον ψηφοφορία / διαγωνισμό διενεργείται με βάση του 
παρόντες όρους, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), καθώς και 
με τους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για 
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.  

7.2. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα αυτών και να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Με την αποδοχή 
των παρόντων Όρων Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες συναινούν στην 
επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Εταιρεία και 
επιλεγμένους συνεργάτες της σύμφωνα με τις ακόλουθες διατυπώσεις. Η 
Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες και 
επεξεργάζεται ενδεικτικά τα εξής Προσωπικά Δεδομένα: το ονοματεπώνυμο, 



την ηλικία, τη διεύθυνση κατοικίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

7.3. Επιπλέον, με την αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, οι 
συμμετέχοντες παρέχουν τη συναίνεσή τους και εκχωρούν τα αναγκαία 
δικαιώματα άνευ αποζημιώσεως και ατελώς προς την Εταιρεία, προκειμένου η 
τελευταία να προχωρεί σε δημοσιεύσεις για ενημερωτικούς σκοπούς και 
προωθητικούς σκοπούς, με απώτερο στόχο ο Διαγωνισμός να συγκεντρώσει την 
προσοχή του κοινού. Ρητά περαιτέρω, οι συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση 
των παρεχομένων στοιχείων από το «DEEJAY» και τις εταιρείες – χορηγούς του 
Διαγωνισμού να λαμβάνουν από τις πιο πάνω εταιρείες ενημέρωση μέσω  e-

mail για τις προσφορές τους, τα νέα τους, τις υπηρεσίες  και τα προϊόντα τους. 

7.4. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία συλλέγει τα ως άνω 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τρεις σκοπούς, ήτοι (α) για την 
επικοινωνία με τους συμμετέχοντες / νικητές για την επαλήθευση της 
συμμετοχής τους και των στοιχείων τους σε περίπτωση που κερδίσουν κάποιο 

δώρο, (β) για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της και (γ) για λόγους διασφάλισής της σε περίπτωση 
νομικών σε βάρος της ενεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έρευνες από 
τις Αρχές, επιβολή προστίμων, αγωγές αποζημίωσης ή παράλειψης). Προς 
εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά 
δεδομένα των συμμετεχόντων για διάστημα ως και πέντε ετών από τη λήξη της / 
του ψηφοφορίας / διαγωνισμού. 

7.5. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σε καμία τρίτη 
οντότητα, πέραν των συνεργατών της που λειτουργούν ως εκτελούντες την 
επεξεργασία για λογαριασμό της (εφόσον τέτοιοι υπάρχουν). Η Εταιρεία έχει 
θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και 
διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των 
συμμετεχόντων θα διατηρούνται ασφαλή και πάντοτε σύμφωνα με την 
ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας για την Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών της Εταιρείας .  

7.6. Όπου η Εταιρεία παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων σε 
τρίτα πρόσωπα, το κάνει με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν 



να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (GDPR).  

7.7. Σε συνάρτηση με τα συλλεγόμενα δεδομένα, δικαιούσθε με απλή δήλωσή 
σας προς την Εταιρεία απευθυνόμενη στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ……………………………….. να ασκήσετε 
τα πιο κάτω δικαιώματα:  

Α) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας 
μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. 

Β) Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να διορθώσει 
τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.  

Γ) Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία τον 
περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν: 

Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για το διάστημα 
που θα χρειαστεί για να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,  

Η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας 
αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, 

Δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε 
για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή έχετε αντίρρηση 
για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά πόσο τα έννομα 
συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικών σας. 

Δ) Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με 
προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό 
χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, 
κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο 
των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να 
χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που 
ενδεχομένως μας ζητήσετε. 



Ε) Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα 
δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά 
εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των 
προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα 
δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, 
απευθείας. 

Στ) Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα, όπου: 

τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς 
για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, 

έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων και ασκείτε το δικαίωμα αυτό,  

όταν η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη 
συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία,  

τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη i) για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, 
η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς ii) ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις 
εκπλήρωσης καθήκοντος iii) για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών 
αξιώσεων. 

Ζ) Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε - ανά πάσα στιγμή - στην 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή σας, 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση 
αλλά σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση 
αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν 
μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο 
συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση 
νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να 
διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων 
σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς. 



Η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης 
ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία 
στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που ζείτε ή στην οποία 
παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση. 

 

8. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. 

8.1. O «DEEJAY» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των νικητών ή 
οποιουδήποτε τρίτου μετά την απονομή του δώρου σε αυτόν. Τυχόν ζημία που 
θα επέλθει στο νικητή ή τρίτον από τη χρήση του δώρου ή εξ αφορμής αυτής 
ουδόλως συνδέεται με τον «DEEJAY». 

8.2. Ο «DEEJAY» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που 
βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της 
αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς . 

9. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού. 

Οι όροι του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του και ως την 
παραλαβή του δώρου από τον τελικό νικητή θα είναι αναρτημένοι στην 
ιστοσελίδα http://www.athensdeejay.gr και κατατεθειμένοι σε 

Συμβολαιογράφο Αθηνών.  

10. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. 

Ο «DEEJAY» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, 
να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά 
του διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση, κάθε δε συμμετέχων σε αυτόν δηλώνει 
ότι θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις φέρων επ’ 
αυτού αποκλειστικά την ευθύνη. 

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία. 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία του 
Διαγωνισμού εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια 
των Αθηνών. 

 

http://www.athensdeejay.gr/


 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ» 

-25.000 ευρώ μετρητά (το σύνολο των προσφερόμενων χρημάτων που εν' 
δυνάμει μπορούν να κερδίσουν οι ακροατές) ,  

-ένα αυτοκίνητο μάρκας renault Clio-ταξίδια στο εξωτερικό,  

-ταξίδια στην Ελλάδα,  

-γεύματα στα καλύτερα εστιατόρια,  

-smartphones,  

-tablets,  

-διαμονές στα καλύτερα ξενοδοχεία της Αθήνας,  

-spa,  

-συνδρομές σε γυμναστήρια,  

-ηλεκτρικές συσκευές,  

-δωροεπιταγές ένδυσης, 

-δωροεπιταγές super market. 

 


