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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΜΗΝΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Pedigree® 
Dentastix™» 

 

1. H εταιρεία MARS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει  
την προωθητική ενέργεια µε τίτλο «Μήνας Στοµατικής Φροντίδας Pedigree® 
Dentastix™» (εφεξής η «Ενέργεια») σε συνεργασία µε τις εταιρείες CARE DIRECT 
A.Ε, Solid Havas Α.Ε., ΙΔΕΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (εφεξής οι «Συνεργάτες») 
σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.  

2. Δικαίωµα συµµετοχής στην Ενέργεια έχουν µόνον κτηνίατροι και κτηνιατρικές 
κλινικές που διατηρούν νόµιµα ιατρεία στην Ελλάδα και έχουν πλήρη 
δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συµµετοχή τους στην 
Ενέργεια θα ακυρωθεί άµεσα.  

3. Η Ενέργεια θα διαρκέσει από 01/05/2023 έως 30/05/2023.  

4. Ο τρόπος συµµετοχής έχει ως εξής: ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει ένα 
ενηµερωτικό e-mail ή/και επιστολή ή/και τηλεφωνική κλήση που θα τον 
παραπέµπει στο site www.dentalcaremonth.gr και στο οποίο συµπληρώνοντας 
τα απαραίτητα πεδία µε τα στοιχεία του και υποβάλλοντας την αίτηση του θα 
αποδέχεται να συµµετάσχει στην Ενέργεια. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να ολοκληρώσουν την συµµετοχή τους στην ενέργεια καλώντας στο 
2109287333. Ένας συνεργαζόµενος εκπρόσωπος (Care Direct S.A), θα παρέχει 
όλες της απαραίτητες πληροφορίες για την ενέργεια και θα ολοκληρώσει την 
εγγραφή του ενδιαφερόµενου συµπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
συµµετοχής. Η συµµετοχή στην ενέργεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 
30/03/2023. 

5. Η δήλωση συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στην Ενέργεια συνεπάγεται την 
υποχρέωση τους για παροχή δωρεάν οδοντικής εξέτασης σε σκύλους για τους 
οποίους η εν λόγω εξέταση θα ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες τους από 01/05/2023 
έως 30/05/2023 (εάν κάποιος κτηνίατρος το επιθυµεί, µπορεί να πραγµατοποιεί 
Δωρεάν Οδοντικούς Ελέγχους µέχρι και 15/06/2023) Η οποιαδήποτε περαιτέρω 
εργασία που θα προκύψει από την εν λόγω δωρεάν οδοντική εξέταση αποτελεί 
αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ του κτηνιάτρου και του ιδιοκτήτη.  

6. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υποχρεούται σε καµία αποζηµίωση για την παροχή 
δωρεάν οδοντικής εξέτασης προς τους κτηνιάτρους.  

7. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι που θα δηλώσουν συµµετοχή, µε τον τρόπο που 
περιγράφεται στο σηµείο 4, θα παραλάβουν ενηµερωτικά υλικά & δείγµατα 
Pedigree® Dentastix™ και δείγµατα Whiskas® Dentabites™. 

 
8. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους 

της Ενέργειας, να συντοµεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσµία ή 
διάρκεια της Ενέργειας , να την µαταιώσει ή αναβάλει µε προηγούµενη προ 24 
ωρών ανακοίνωσή της που θα αναρτάται στον ιστοχώρο 
www.dentalcaremonth.gr. Κάθε τέτοια µεταβολή θα είναι δεσµευτική για τους 



συµµετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωµα για 
αποζηµίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.  

9. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη αν για λόγους αναγόµενους 
σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών 
καταστροφών, απεργίας, πολέµου, τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών για 
τροµοκρατική ενέργεια, ατυχηµάτων, πυρκαγιών, πληµµυρών ή άλλων φυσικών 
καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν µπορέσει να 
εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται 
σύµµετρα και αζήµια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της. Επίσης, η 
Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.  

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συµµετοχές εφόσον 
δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνοµες και 
καταχρηστικές. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόµιµα και µέσα στα 
πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.  

11. Οι συµµετέχοντες στην Ενέργεια µε την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχουν 
τη ρητή συγκατάθεσή τους και εξουσιοδοτούν ειδικά τη Διοργανώτρια Εταιρεία 
για την προβολή της ‘Ενέργειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, και την 
καταχώριση των στοιχείων του κτηνιατρείου τους, στον ιστότοπο 
www.dentalcaremonth.gr επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες σκύλων να βρίσκουν 
τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα κτηνιάτρους πλησίον της οικίας τους.  

12. Τόσο η Διοργανώτρια Εταιρεία όσο και οι Συνεργάτες θα επεξεργάζονται 
προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων στην Ενέργεια τηρουµένων των 
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα η 
Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες µέσω των εξουσιοδοτηµένων 
υπαλλήλων τους ή των συνεργατών τους θα επεξεργάζονται τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα των συµµετεχόντων στην Ενέργεια που θα συλλέγονται 
κατά τη διενέργειά  αυτής µε σκοπό την προβολή της Ενέργειας και των 
συµµετεχόντων µέσω του ιστοτόπου www.dentacaremonth.gr ,  ο οποίος θα 
είναι ενεργός κατά τη διάρκεια της Ενέργειας 01/05/2023 έως 30/05/2023 
προκειµένου οι ιδιοκτήτες να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν το πλησιέστερο 
κτηνιατρείο που συµµετέχει στην Ενέργεια καθώς και για τη διαφήµιση της  
Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ, το Διαδίκτυο συµπεριλαµβανοµένης και της 
ιστοσελίδας www.dentalcaremonth.gr και τα κοινωνικά δίκτυα 

13. Οι συµµετέχοντες στην Ενέργεια µε τους παρόντες όρους ενηµερώνονται 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού  
Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 τον Νόµο 
4624/2019 που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του GDPR, τον Νόµο 3471/2006, και την 
εν γένει λοιπή κανονιστική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, 
των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισµών  της Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδοµένων καθώς επίσης και οποιασδήποτε άλλης Αρχής ή 
Οργανισµού για την ταυτότητα της Διοργανώτριας Εταιρείας η οποία ενεργεί ως 
ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων, για την ταυτότητα των 
Συνεργατών που ενεργούν ως οι Εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδοµένων, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων 
και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων.  Περισσότερες δε 
πληροφορίες αναφορικά µε την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των 
συµµετεχόντων στην Ενέργεια συµπεριλαµβάνονται στην Πολιτική περί 
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων της Διοργανώτριας Εταιρείας , η 
οποία είναι αναρτηµένη στον σύνδεσµο www.dentalcaremonth.gr. 



14. Τέλος, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί σε βάση δεδοµένων τα προσωπικά 
δεδοµένα των συµµετεχόντων σύµφωνα µε το ανωτέρω νοµοθετικό πλαίσιο για 
τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια µε σκοπό την αποστολή δωρεάν δειγµάτων, 
δώρων και ενηµερωτικών προϊόντων της για τα Pedigree® και Whiskas® καθώς 
και την ενηµέρωση τηλεφωνικά ή µέσω γραπτών µηνυµάτων (sms, viber κλπ) ή 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή έρευνες 
ή συµµετοχή σε προγράµµατα. Κατά την δήλωση συµµετοχής στην Ενέργεια και 
την παροχή ειδικής συναίνεσης προς τούτο (opt-in), οι συµµετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής των µέσων επικοινωνίας για τα ανωτέρω και η 
Διοργανώτρια Εταιρεία δεσµεύεται για την τήρηση αυτών. Χρήση των 
προσωπικών δεδοµένων για οποιοδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται. Οι 
συµµετέχοντες έχουν τα δικαιώµατα που προβλέπονται στο νοµοθετικό πλαίσιο 
και δη το δικαίωµα της πρόσβασης, , τροποποίησης, αντίρρησης ή διαγραφής 
των προσωπικών δεδοµένων τους, κατά τον αναφερόµενο τρόπο που 
αναγράφεται στην ιστοσελίδα www.dentalcaremonth.gr (email στο 
mars.hellas@effem.com γράφοντας το αίτηµά τους). 

15. Για τυχόν άσκηση από τους συµµετέχοντες στην Ενέργεια των δικαιωµάτων τους 
που απορρέουν από το ανωτέρω νοµοθετικό πλαίσιο αναφορικά µε την 
προστασία και την επεξεργασία  των προσωπικών τους δεδοµένων αυτοί 
µπορούν να επικοινωνούν απευθείας µε την Διοργανώτρια Εταιρεία στο 
τηλέφωνο 210 8196200 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-17:00 εκτός αργιών. 

16. Οι όροι συµµετοχής στην Ενέργεια είναι αναρτηµένοι στη ιστοσελίδα 
www.dentalcaremonth.gr. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει δικαίωµα να 
τροποποιεί µονοµερώς τους όρους της Ενέργειας  µε αντίστοιχη ανακοίνωση 
που θα αναρτά στο ανωτέρω ιστοσελίδα.  

17. Αρµόδια για κάθε τυχόν ζήτηµα που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε την παρούσα  
Ενέργεια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.  

18. Η συµµετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παραπάνω 
αναλυτικών όρων συµµετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή τους. 


