
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Daily Workouts Suzuki” 
  

  
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
(Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, Αθήνα, Τ.Κ. 11855, Α.Φ.Μ.094010226 , Δ.Ο.Υ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, email: info@suzuki.gr, τηλ. 210 3499000) (εφεξής ο «Διοργανωτής»), 
προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “Daily Workouts Suzuki” (εφεξής ο 
«Διαγωνισμός»). 
  

  
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν 
μέρος όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 
  

  
3. Μη δικαιούμενοι Συμμετοχής. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται, ακόμα και αν 
πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) 
Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με 
τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 
  
  
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το 
χρονικό διάστημα από την 17/12/2020, ώρα 13:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του 
Διαγωνισμού»), έως και την 24/12/2020, ώρα 15:00 (περαιτέρω η «Λήξη του 
Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη 
χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, 
λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας και με προηγούμενη ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων με κάθε πρόσφορο, κατά την ελεύθερη κρίση του, μέσο και ιδίως με 
σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο Instagram  
(https://www.instagram.com/suzuki.hellas/?hl=en).   
  
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά. 
Οποιοδήποτε πρόσωπο με δικαίωμα συμμετοχής επιθυμεί να συμμετάσχει στο 
Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο Facebook 
(https://www.facebook.com/SuzukiAutoGR/) και, αφού διαβάσει τις οδηγίες και του 
παρόντες όρους συμμετοχής, να ακολουθήσει τα εξής βήματα:  
  
1o βήμα: Follow το Instagram profile μας (https://www.instagram.com/suzuki.hellas/)  
 
  
2ο βήμα: Like στο post του διαγωνισμού  
 
  
3ο βήμα: Ο χρήστης αφού συμπληρώσει την αγαπημένη του άσκηση στα σχόλια, 
πρέπει να κάνει mention ένα φίλο του για να συμμετέχει και αυτός στο διαγωνισμό. 
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία συμμετοχής.  
  
Για να ολοκληρωθεί και να ληφθεί υπόψη μια συμμετοχή πρέπει να έχουν 
ακολουθηθεί όλα τα παραπάνω. Οι συμμετοχές προσώπων που έχουν παραλείψει 
κάποιο από τα βήματα δεν θα θεωρούνται έγκυρες και τα πρόσωπα αυτά δεν θα 
συμμετέχουν στην κλήρωση για διεκδίκηση του Δώρου. 
  

https://www.facebook.com/SuzukiAutoGR/


  
Πολλαπλές συμμετοχές στον Διαγωνισμό απαγορεύονται. Κάθε πρόσωπο μπορεί να 
δηλώσει συμμετοχή μόνο μια φορά. 
  

  
Με την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δηλώνουν 
ότι είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, ο λογαριασμός τον οποίο χρησιμοποιούν για τη 
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
αλλά στους ιδίους, η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους 
στο Διαγωνισμό, δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της 
προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου και παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη 
συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή για την προβολή του 
Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, σε οποιοδήποτε μέσο. 
  

  
6. Δώρα. Τα Δώρα που προορίζονται για τους νικητές είναι ένα (1) σακίδιο πλάτης, 
(1) μία αδιάβροχη τσάντα ταξιδιού και πέντε (5) μπλουζάκια Dry Fit με logo Suzuki. 
Τα Δώρα που προορίζονται για τους νικητές είναι επτά (7). 
  

  
Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να 
ζητηθεί αντικατάστασή τους με άλλα. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οτιδήποτε έχει σχέση με τα Δώρα πέραν της παράδοσής τους στον νικητή. Με την 
λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων σε καθέναν από τους νικητές, 
κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και ο Διοργανωτής δεν υπέχει 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 
  

  
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν 
επτά (7) νικητές μέσω κλήρωσης..  Η κλήρωση θα λάβει χώρα στις 22/12/2020 και 
ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρίας «WEBJAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (οδός Φραγκοκλησιάς αριθ. 7, Μαρούσι Αττικής, 15 125 και τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις 26/12/2020, ώρα 17:45 με 
σχετική ανάρτηση τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook του Διοργανωτή 
(https://www.instagram.com/suzuki.hellas/.) Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν 
με το Διοργανωτή, με προσωπικό μήνυμα στο profile του Instagram του Διοργανωτή 
(https://www.instagram.com/suzuki.hellas/), για να αποδεχθούν και να παραλάβουν 
το Δώρο τους. Σε περίπτωση που οι νικητές του Διαγωνισμού δεν επικοινωνήσουν 
ως ανωτέρω για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και 
της ανωτέρας βίας), εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 
από την σχετική ανάρτηση, το Δώρο τους θα θεωρείται ότι δεν έγινε αποδεκτό, θα 
χάνουν  οριστικά το σχετικό δικαίωμά τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 
επικοινωνία με τον αρχικό νικητή εντός 20 ημερών από την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων της κλήρωσης, το Δώρο θα ακυρωθεί. Τα δώρα θα αποσταλλούν 
στους νικητές ταχυδρομικώς.  
  
8. Εγκυρότητα συμμετοχής. Για την ανάδειξη των νικητών και των αναπληρωματικών 
νικητών του Διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο των έγκυρων 
συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε 
συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει 
υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) 
δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή ή /και των τυχόν τρίτων που ενεργούν 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον 
συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή / και των εν λόγω τρίτων ή εν 



γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου (ενδεικτικά, ως 
αθέμιτη παρεμβολή νοείται η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ) και (γ) έχει υποβληθεί και έχει 
καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή ή / και των εν λόγω τρίτων, εντός του 
χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του 
Διαγωνισμού. 
  

  
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, 
ακόμα και κατά την παράδοση του Δώρου, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίησή τους και την εξακρίβωση της 
εγκυρότητας της συμμετοχής τους. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα 
αποκλεισμού οποιουδήποτε τυχόν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό κατά τρόπο που δεν 
είναι σύμφωνος με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο αποκλεισμός 
συμμετέχοντος για τους λόγους που προβλέπονται στους παρόντες όρους μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ακόμα και μετά την 
ανάδειξη του ως νικητή του Διαγωνισμού, οπότε και δεν μπορεί να παραλάβει το 
Δώρο. Σε περίπτωση συμμετοχής κατά παράβαση των όρων του παρόντος, ο 
Διοργανωτής δικαιούται να αξιώσει από τον συμμετέχοντα την αποκατάσταση του 
συνόλου της ζημίας που του προκάλεσε η άκυρη συμμετοχή. 
  

  
9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του 
δικαιώματός του να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, 
να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ματαιώσει με προηγούμενη 
ανακοίνωσή του με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει 
τα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με 
έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα 
https://www.facebook.com/SuzukiAutoGR/ .Στις ως άνω περιπτώσεις ουδεμία 
αποζημίωση οφείλεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στο 
Διαγωνισμό αποδέχονται το σχετικό κίνδυνο. 
  

  
10. Αποδοχή των όρων & ευθύνη Διοργανωτή. Η συμμετοχή στον παρόντα 
διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο 
σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 
  

  
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο 
διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία 
απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας 
βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή 
γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, 
εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω 
έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο 
διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των 
γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς 
υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές 
ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια 
του διαγωνισμού. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στον Διοργανωτή για 
συμμετοχές που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν παραληφθεί. Η απόφαση του 
Διοργανωτή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό θα είναι τελική και 
δεν θα ληφθεί υπόψιν οποιαδήποτε επικοινωνία από την μεριά των συμμετεχόντων. 

https://www.facebook.com/SuzukiAutoGR/


Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή 
έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, 
δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή τυχόν ακύρωσή του. 
  

  
11. Προσωπικά Δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και 
ειδικότερα μόνο το όνομα προφιλ τους, που εκουσίως έχουν δημοσιεύσει, μέσω της 
ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί ο 
Διοργανωτής, ανώνυμη εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, Αθήνα, Τ.Κ. 
11855, email: info@sfakianakis.gr, τηλ. 210 3499000) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
και η εταιρία «WEBJAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( Φραγκοκκλησιάς 
7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλέφωνο: +30 218 218 9966, e-mail: HI@WEBJAR.ME), 
ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, στην οποία ο Διοργανωτής έχει αναθέσει την 
επεξεργασία τους για τεχνικούς λόγους, στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. 
  

  
Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων τους είναι 
αποκλειστικά και μόνο η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η ανάδειξη των 
νικητών μέσω κλήρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρουμε ανωτέρω. 
  

  
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, δεν θα διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο 
μέρος και θα διατηρούνται μόνο μέχρι την ανάδειξη των νικητών και στην συνέχεια θα 
καταστρέφονται. 
  

  
Τα στοιχεία των νικητών (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο και εφόσον χρειαστεί, 
για την αποστολή του δώρου, διεύθυνση κατοικίας), θα διατηρούνται μέχρι την 
διαδικασία ενημέρωσης αυτών και αποδοχής και λήψης του δώρου. 
  

  
Τα δικαιώματα των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους, Τα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους, ανάλογα 
με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: α) υποβολή 
αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή 
περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους, γ) 
φορητότητα των δεδομένων σας, δ) όπου έχει δοθεί, δικαίωμα ανάκλησης της 
συγκατάθεσης. 
  

  
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον Διοργανωτή στο τηλ. 
210 3499940 
  

  
Για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων και την ενάσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, μπορούν να 
απευθυνθούν στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Διοργανωτή, 
επικοινωνώντας μαζί του στο τηλ.: 210-3499817 
 


