
ΟΟΙ & ΡΟΤΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY  

1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ.   

Θ Εταιρεία με τθν επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝ ΕΡΕ.», που εδρεφει ςτθ 
Θεςςαλονίκθ, επί τθσ οδοφ Κ. Ραλαμά αρ. 6Γ, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα, (ςτο 
εξισ «θ Διοργανϊτρια Εταιρεία») λειτουργεί το αδιοφωνικό Στακμό «Velvet 96.8» 
(ςτο εξισ «Στακμόσ»)και οργανϊνει τον Διαγωνιςμό με  τίτλο: «ΚΕΔΙΣΕ ΔΩΕΑΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΟΝ 15ο ΔΙΕΘΝΘ ΜΑΑΘΩΝΙΟ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ”- bwin& 
ΣΤΟΝ 9ο ΔΙΕΘΝΘ ΝΥΧΤΕΙΝΟ ΘΜΙΜΑΑΘΩΝΙΟ – ΗενιΘ 2021» (εφεξισ ο 
«Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ κα διενεργθκεί μζςω  των μουςικϊν εκπομπϊν του 
ςτακμοφ ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ όρουσ:  

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό  

Με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτον όρο 3 κατωτζρω, δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςτον  Διαγωνιςμό ζχουν όςοι ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και  
διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ελλάδα. Θ Διοργανϊτρια Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να  
αιτθκεί τθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων των ςυμμετεχόντων προκειμζνου να  
διακριβϊςει το δικαίωμα ςυμμζτοχθσ τουσ και απόδοςθσ  του Επάκλου.   

3. Αποκλειςμόσ Διαγωνιηομζνων.   

Από τον Διαγωνιςμό αποκλείονται όςοι εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσπεριπτϊςεισ: (α)  
Οι εργαηόμενοι τθσΔιοργανϊτριασΕταιρείασ και (β) τα πρόςωπαςυγγζνειασ α’  
βακμοφ με τα ανωτζρω υπό (α) πρόςωπα.   

4. Διάρκεια του Διαγωνιςμοφ.  

Οι ςυμμετοχζσ ςτον Διαγωνιςμό με τθ διαδικαςία που περιγράφεται κατωτζρω κα  
γίνονται δεκτζσ από 20.10.2021 ζωσ και 01.11.2021. Ζγκυρζσ κεωροφνται οι  
ςυμμετοχζσ που υποβάλλονται αποκλειςτικά εντόσ των ανωτζρω χρονικϊν ορίων  
του Διαγωνιςμοφ. 

 
5. Τρόποσ Συμμετοχισ ςτονΔιαγωνιςμό.   

5.1. Θ ςυμμετοχιςτονΔιαγωνιςμό γίνεται ωσ εξισ:  



Πςοι/εσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον Διαγωνιςμό κα πρζπει να ςτείλουν 
γραπτό μινυμα ςτο viberτου ςτακμοφ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ  του εκάςτοτε 
ραδιοφωνικοφ παραγωγοφ. Στθ ςυνζχεια κα διενεργείται κλιρωςθ από τισ 
ςυμμετοχζσ και κα κλθρϊνεται ζνα άτομο κάκε φορά για να κερδίςει μία ΔΩΕΑΝ 
ςυμμετοχι για τον 15ο Διεκνι Μαρακϊνιο "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ"- bwinι για τον 
9ο Διεκνι Νυχτερινό Θμιμαρακϊνιο- ΗενιΘ 2021.  

Οι νικθτζσ  του Διαγωνιςμοφ κα ενθμερϊνονται γραπτϊσ από τον ραδιοφωνικό 
παραγωγό με ςχετικό μινυμα ςτο viber και ολοκλθρϊνουν τθ διαδικαςία 
κατακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ δίνοντασ τα ςτοιχεία τουσ ςτθ γραμματεία του 
ςτακμοφ που κα επικοινωνιςει μαηί τουσ.  

5.2. Θ ςυμμετοχιςτον Διαγωνιςμό προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ  
αποδοχι των Πρων Συμμετοχισ από τουσςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι είναι 
ενθμερωμζνοι κατά τθ διάρκεια του παρόντοσ  Διαγωνιςμοφςτον ιςτότοπο του 
ςτακμοφ.  

5.3. Τα αρχεία τα οποία κα τθρεί ο Στακμόσ με τα ανωτζρω ςτοιχεία των  
ςυμμετεχόντων κα ςυνιςτοφν πλιρθ απόδειξθ αναφορικά με τθ λιψθ   
οποιαςδιποτε ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό από τισ εκπομπζσ του Στακμοφ και τθν  
εγκυρότθτα τθσ ςυμμετοχισ αυτισ, ςφμφωνα με τον όρο 7 κατωτζρω.   

5.4. Σθμειϊνεται ότι δεν  επιτρζπεται θ πολλαπλιςυμμετοχιςτονΔιαγωνιςμό. 

6. Ζπακλο 

Ρενιντα (50) τυχεροί νικθτζσ του Διαγωνιςμοφ, κα κερδίηουν μια(1)από τισ πενιντα  
(50) δωρεάν ςυμμετοχζσ για το βαςικό πακζτο των 5 km, για τον 15ο Διεκνι 
Μαρακώνιο "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ"- bwin ι ςτον 9ο Διεκνι Νυχτερινό 
Θμιμαρακώνιο- ΗενιΘ 2021"(περαιτζρω το «Ζπακλο»).:  
 
7. Τρόποσ Ανάδειξθσ ΝικθτιΔιαγωνιςμοφ 
 
Οι νικθτζσ κα αναδεικνφονται κακθμερινά μζςα από τισ εκπομπζσ του Στακμοφ 
κατόπιν κλιρωςθσ από τισ ςυμμετοχζσ που υπάρχουν ςτο viber και κα 
ανακοινϊνονται μζςα από τον αζρα τθσ εκπομπισ του εκάςτοτε ραδιοφωνικοφ 
παραγωγοφ. Στθ ςυνζχεια κα αποςτζλλεται ενθμερωτικό κείμενο μζςω του viber 
προσ τουσ νικθτζσ, ϊςτε να τουσ γνωςτοποιθκεί θ νίκθ τουσ. Τα ςτοιχεία τουσ 
(Ονοματεπϊνυμο και Τθλζφωνο επικοινωνίασ) κα δίνονται ςτθ γραμματεία του 
Στακμοφ, ϊςτε να επικοινωνιςει εκ νζου μαηί τουσ για τα λοιπά ςτοιχεία που 
απαιτοφνται για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ ςυμμετοχισ.  
Οι νικηηέρ θα παπαλαμβάνοςν ηο Έπαθλό ηοςρ από ηα γπαθεία ηηρ Διοπγανώηπιαρ 

Εηαιπείαρ, επί ηηρ οδού Κ. Παλαμά απ. 6Γ (Κωνζηανηινοπολίηικα), με ηην επίδειξη 

ηηρ ηαςηόηηηάρ ηοςρ, μέσπι και ηην Παπαζκεςή 19 Νοεμβπίος 2021. 

Λεπηομέπειερ για ηην απόδοζη ηος Επάθλος ζηον νικηηήθα δίδονηαι καηά ηην 

επικοινωνία ηος με ηη Διοπγανώηπια Εηαιπεία. 

 



8. Ενθμζρωςθ για τθν ανάδειξθ του νικθτι   

Τα ςτοιχεία ταυτότθτασ κι επικοινωνίασ των νικθτϊν ενδζχεται να  
χρθςιμοποιθκοφν από τθ Διοργανϊτρια για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ 
ι  για προωκθτικά προγράμματα που ςχετίηονται άμεςα και αποκλειςτικά με τον  
Διαγωνιςμό, και οι ςυμμετζχοντεσ ςυναινοφν εκ των προτζρων ςε αυτι τθ χριςθ.  
Οι νικθτζσ ςυναινοφν ανεπιφφλακτα ςτθν εκ μζρουσ τθσ  Διοργανϊτριασ προβολι  
του γεγονότοσ και τθσεικόναστουσ από τα μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Διαδικτφου (Internet), εφόςον το 
επιλζξει θ   Διοργανϊτρια.  

9. Ρλθροφορίεσ 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με τοn Διαγωνιςμό οποιοςδιποτε 
ςυμμετζχων  ι τρίτοσ μπορεί να καλεί ςτο τθλζφωνο: 2310 231 968 από τισ 11.00 
π.μ. – 19.00 μ.μ  από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι (εξαιρουμζνων αργιϊν). 

10. ΡροςωπικάΔεδομζνα/Αποποίθςθ Ευκφνθσ    

10.1. Υπεφκυνοσ επεξεργαςίασςε ςχζςθ με τον Διαγωνιςμό είναι θΔιοργανϊτρια  
εταιρεία, ιτοι θ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝ ΕΡΕ.», που εδρεφει 
ςτθ  Θεςςαλονίκθ, επί τθσ  οδοφ Κ. Ραλαμά αρ. 6Γ, Κωνςταντινοπολίτικα, 55534,  
Θεςςαλονίκθ, e-mail: grammatia@metromedia.gr 2310 2310 968.  

Θ Διοργανϊτρια Εταιρεία ενθμερϊνει ότι θ ίδια ι/ και τρίτοι ωσ εκτελοφντεσ τθν  
επεξεργαςία, κατ’ εντολι και για λογαριαςμότθσ κα επεξεργάηονταιδεδομζνα  
προςωπικοφχαρακτιρα των ςυμμετεχόντων ςτονΔιαγωνιςμό, που κα ςυλλζξουν  
από τουσίδιουσςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμεναςτον όρο 5 ανωτζρω, με  
ςκοπό τθν ανάδειξθ και δθμοςίευςθ του νικθτι και τθν  πραγματοποίθςθ όλων των  
αναγκαίων ενεργειϊν αναφορικά με τθν απόδοςθ του Επάκλου ςε αυτόν.   

Τα προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων ςτον Διαγωνιςμό, ιτοι τα ςτοιχεία  
ταυτότθτασ, θ εικόνα του προςϊπου και τα ςτοιχεία επικοινωνίαστουσ, είναι  
απαραίτθτα για τθνεπεξεργαςία που πραγματοποιείται για τουσςκοποφσ του  
Διαγωνιςμοφ.  

Θ νομικι βάςθ για τθνεπεξεργαςία των προςωπικϊνδεδομζνωναυτϊν είναι θ  
ςυγκατάκεςθ που παρζχουν τα υποκείμενα των δεδομζνων, δθλ. των  
ςυμμετεχόντων, με τθςυμμετοχιτουσςτονΔιαγωνιςμό. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ πραγματοποίθςθσ του Επάκλου οποιαδιποτεδεδομζνα,  
προςωπικάι μθ, των ςυμμετεχόντων και του νικθτικα καταςτρζφονται, εκτόσ αν  
άλλωσεπιτρζπεταιι επιβάλλεται από τθνεκάςτοτειςχφουςα νομοκεςία.  

10.2. Τα προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων δε κα διαβιβαςτοφν ςε τρίτου,  
πζραν από τυχόν πρόςωπα τα οποία, ωσ εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία, κατ’ εντολι  



και για λογαριαςμό τθσ  Διοργανϊτριασ Εταιρείασ, ενδζχεται να εμπλακοφν ςτθν  
ανάδειξθ του νικθτι του Διαγωνιςμοφ και ςτθν  απόδοςθ του Επάκλου.  

Σε περίπτωςθ απευκείασ γνωςτοποίθςθσ από τον ςυμμετζχοντα ςε τρίτουσ  
προςωπικϊν δεδομζνων του, θ Διοργανϊτρια Εταιρεία δεν φζρει οποιαδιποτε  
ευκφνθ αναφορικά με τθ χριςθ από τουσ εν λόγω τρίτουσ των προςωπικϊν  
δεδομζνων που ο ςυμμετζχων αποκάλυψε ςε αυτοφσ. Για το λόγο αυτό, ανικει  
ςτθν ατομικι ευκφνθ  κάκε ςυμμετζχοντα να μελετά προςωπικά τουσςχετικοφσ  
όρουσ προςταςίασπροςωπικϊνδεδομζνων, προτοφ γνωςτοποιιςει προςωπικά  
δεδομζνα του ςε τρίτουσ. 

10.3 Το υποκείμενο των δεδομζνωνζχει, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 2016/679, το  
δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσςυγκατάκεςθσ του (άρκρο 7 παρ. 3), το δικαίωμα  
υποβολισαιτιματοσςτον υπεφκυνοεπεξεργαςίασ για πρόςβαςθςτα προςωπικά  
δεδομζνα που το αφοροφν (άρκρο 15), το δικαίωμα διόρκωςθσ των δεδομζνων  
(άρκρο 16), το δικαίωμα διαγραφιστουσ (άρκρο 17) ι τον περιοριςμότθσ  
επεξεργαςίασ των δεδομζνωναυτιϊν (άρκρο 18), το δικαίωμα αντίταξθσςτθν  
επεξεργαςία (άρκρο 21), κακϊσ και το δικαίωμα ςτθφορθτότθτα των δεδομζνων  
(άρκρο 20). Τα δικαιϊματα αυτά αςκοφνται είτε με τθν αποςτολιεπιτολισςτθν  ωσ 
άνω διεφκυνςθσ, είτε με θλεκτρονικό μινυμαςτθδιεφκυνςθθλ.  
ταχυδρομείου:grammatia@metromedia.gr  

Το υποκείμενο των δεδομζνωνζχει το δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Αρχι  
ΡροςταςίασΔεδομζνωνΡροςωπικοφΧαρακτιρα για ηθτιματα που αφοροφν τθν  
επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων. Για τθν αρμοδιότθτα τθσΑρχισ και  
τον τρόπο υποβολισκαταγγελίασ, μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ  
(www.dpa.gr → Τα δικαιϊματά μου → Υποβολικαταγγελίασ), όπου υπάρχουν  
αναλυτικζσπλθροφορίεσ. 
10.4. Θ Διοργανϊτρια Εταιρεία δε φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ εάν για λόγουσ  
που βρίςκονταιζξω από τθςφαίρα ελζγχουτθσ (όπωσ ενδεικτικά, αλλά με  
περιοριςτικά – λόγοι ανωτζρασβίασ, τεχνικά προβλιματα, μθκάλυψι δικτφου,  
υπερφόρτωςθ δικτφου, διακοπιςφνδεςθσ με το δίκτυο, μθαποςτολιιαποδοχι  
μθνυμάτωνθλεκτρονικοφ ταχυδρομείου λόγω ζλλειψθσ διακζςιμου  χϊρου, με  
ςωςτό τρόπο ςυμμετοχισ) ιζξω από τθςφαίρα ελζγχου κάκε τρίτου που κα  
μεταφζρει τα δεδομζνα, α) κακυςτεριςει ι αποτφχει θ αποςτολι ι / και θ λιψθ 
των ςτοιχείων ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα β) 
τα διατθροφμενα αρχεία (βάςθδεδομζνων με καταχωρθμζνουσ  ςυμμετζχοντεσ) 
καταςτραφοφν μερικϊσ ι ολοςχερϊσ.  
 
11. Ανάκλθςθ Ρροκιρυξθσ – Τροποποίθςθ Πρων  

Θ Διοργανϊτρια Εταιρεία δικαιοφται να τροποποιιςει τουσ παρόντεσ όρουσ  
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τισ διάρκειασ του Διαγωνιςμοφ), ενθμερϊνοντασ 
ςχετικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ με θμερομθνία ιςχφοσ τθσ ανάκλθςθσ/  
τροποποίθςθσ  αυτισ τθν θμερομθνία τθσςχετικισ ενθμζρωςθσ. Ρεραιτζρω, θ  
Διοργανϊτρια Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊςει ι να ματαιϊςει το  
Διαγωνιςμόοποτεδιποτε και για οποιοδιποτε λόγο κατά τθδιακριτικιτθσ  ευχζρεια. 



Στθν περίπτωςθαυτιθΔιοργανϊτρια Εταιρεία κα ανακοινϊςειτθν  ακφρωςθ 
/ματαίωςθ του Διαγωνιςμοφ με οποιοδιποτεπρόςφορο τρόπο και μζςο.  

12. Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Δωςιδικία.   

Οι παρόντεσ όροι διζπονται και ςυμπλθρϊνονται από το ελλθνικό δίκαιο. Κάκε  
διαφορά ςχετικά με το Διαγωνιςμό, που ενδζχεται να προκφψει ςτο μζλλον,  
υποβάλλεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 

13. Αποδοχι των όρων.   

13.1. Θ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των  
παρόντων όρων.  

13.2. Θ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό διζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ, οι οποίοι  
εφαρμόηονται επί του ςυνόλου των ςυμμετεχόντων εξυπακουόμενθστθσ γνϊςθσ  
και πλιρουσ και ανεπιφφλακτου αποδοχισ των παρόντων όρων, των οποίων το  
πρωτότυπο βρίςκεται ςτα γραφεία τθσ ΔιοργανϊτριασΕταιρείασςτο Νομικό τμιμα. 

 

 

 

 


