PEDIGREE | ΜΗΝΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΗΝΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Pedigree® DentaStix® »

1.

H εταιρεία MARS HELLAS Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Μήνας
Στοματικής Φροντίδας Pedigree® DentaStix®» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σε συνεργασία με τις εταιρείες CARE
DIRECT S.A., Solid Havas Α.Ε., ΙΔΕΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (εφεξής οι «Συνεργάτες») σύμφωνα με τους
κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνον κτηνίατροι και κτηνιατρικές κλινικές που διατηρούν
νόμιμα ιατρεία στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή
οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει.

3.

Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως πρώτου (Α) και δεύτερου (Β)
βαθμού των εργαζομένων της Διοργανώτρια Εταιρείας, των Συνεργατών και της FoodlinkA.E., η οποία παρέχει
υπηρεσίες logistics στη Διοργανώτρια Εταιρεία.

4.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 02/05/2019 έως 31/05/2019. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα
να αλλάξει μονομερώς τη διάρκεια του προγράμματος με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της 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.

5.

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 sitewww.dentalcaremonth.grκαι στο οποίο
συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία με τα στοιχεία του και υποβάλλοντας την αίτηση του θα αποδέχεται
να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση στο
Internet μπορούν να στείλουν γραπτώς τα στοιχεία τους στο fax: 2109287333 συνοδευόμενα από τη
υπογραφή τους έως τις 24/05/2019. Μετά το πέρας της ως άνωθεν ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται
δεκτή.

6.

Η δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Διαγωνισμό 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 01/06/2019 έως 30/06/2019 (εάν κάποιος κτηνίατρος το επιθυμεί, μπορεί να πραγματοποιεί Δωρεάν
Οδοντικούς Ελέγχους και για τον Ιούλιο 2019) Η οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία που θα προκύψει από την
εν λόγω δωρεάν οδοντική εξέταση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του κτηνιάτρου και του ιδιοκτήτη.

7.

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

8.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή, με τον τρόπο που περιγράφεται στο σημείο 5, θα
παραλάβουν ενημερωτικά υλικά & δείγματα Pedigree®DentaStix®.

9.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, μεταξύ όσων έχουν δηλώσει συμμετοχή με τους
τρόπους που περιγράφεται στο σημείο 5, για την ανάδειξη τριών (3) νικητών οι οποίοι θα κερδίσουν ως δώρο

ένα

ταξίδι

στην

Αγία

Πετρούπολη

προκειμένου

να

επισκεφθούν

στις

4-7

Σεπτεμβρίου

το

25οΠανευρωπαικόΣυνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων (25th FECAVA EuroCongress). Το εν λόγω δώρο
περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο συνέδριο, απλή διαμονή σε ξενοδοχείο (τουλάχιστον 3 αστέρων) με πρωινό,
για τις ημέρες του συνεδρίου (5 διανυκτερεύσεις και αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης μετ’ επιστροφής για 1
άτομο από το Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών. Τα έξοδα μετακίνησης των νικητών από και προς το Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών δεν καλύπτονται από τη διοργανώτρια εταιρία.
10.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μοναδικής συμμετοχής και μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνο μία
φορά.

11.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από την εταιρεία. (ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ – ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΣΝΙΣΘΕΙ
) Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Στις 08/07/2019 θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3)
επιλαχόντες νικητές για το δώρο του ταξιδιού στην Αγία Πετρούπολη και του εισιτηρίου συμμετοχής στο 25ο
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων (25th FECAVA EuroCongress) με τη διαδικασία της
ηλεκτρονικής κλήρωσης. Οι επιλαχόντες θα κερδίσουν το δώρο είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής
ενός αρχικού νικητή είτε σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί/δεν παραλάβει το δώρο. Στην κλήρωση
συμμετέχουν όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό από την έναρξή του. 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 και σύμφωνα με τους
παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν
παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του
συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη λήξη αυτού.

12.

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το δώρο του και τον τρόπο παραλαβής από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Ουδεμία
ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν απώλεια δώρων που μπορεί να οφείλεται σε λόγο ξένο και
πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της (όπως - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά
προβλήματα, απεργίες κ.α.) και/ή σε περίπτωση που νικητής δεν έχει παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο το
δώρο του έως την 31 Ιουλίου2019.

13.

Μετά τις 26Ιουλίου 2019 το δικαίωμα παραλαβής του δώρου από το νικητή απόλλυται αυτόματα και ουδεμία
αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

14.

Ο νικητής του δώρου θα ενημερωθεί για την ανακήρυξή του ως νικητής μέχρι τις 12 Ιουλίου 2019 στο
τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δώσει κατά την εγγραφή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που εντός του
ως άνω χρονικού σημείου που αναφέρεται για την παράδοση του δώρου δεν βρεθεί ο νικητής θα ειδοποιείται
ο πρώτος κατά την σειρά κλήρωσης επιλαχών και αν ούτε αυτός εμφανισθεί θα ειδοποιείται ο δεύτερος κ.ο.κ.

15.

Για την παραλαβή και χρήση του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου του νικητή, καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή κάθε τυχόν σχετικής δήλωσης αποδοχής
που εύλογα θα του ζητηθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης
του δώρου.

16.

Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε έξοδα καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή
άλλα

τέλη

απαιτούνταιγιατηνπαραλαβήκαιχρήσητουδώρουεπιβαρύνουναποκλειστικάκαιεξολοκλήρουτονεκάστοτενικη
τή.
17.

Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως, εκχώρησης, ανταλλαγής ή

αντικατάστασης και δεν μπορεί να εισπραχθεί σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας
και την απόδοση του δώρου στον νικητή, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.
18.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή στο αεροδρόμιο τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης
για το ταξίδι στο 25οΠανευρωπαϊκό Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων (25th FECAVA EuroCongress), ο
νικητής χάνει εξολοκλήρου το δώρο και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.

19.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του Διαγωνισμού, να
συντομεύσει ή να παρατείνει οιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια του Διαγωνισμού , να τον ματαιώσει ή
αναβάλει με σχετική ανακοίνωση 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.

20.

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.

21.

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.

22.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό 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 σε σχετική εφαρμογή που θα
βρίσκεται στη σελίδα Pedigree Greece στο Facebook, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες σκύλων να βρίσκουν τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κτηνιάτρους πλησίον της οικίας τους.

23.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με την συμπλήρωση του ειδικού πεδίου, παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή
τους και εξουσιοδοτούν ειδικά τη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή της και των αποτελεσμάτων της
μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Έτσι, η
Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει
οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς,
καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη
συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, ο κάθε δε
συμμετέχων στο Διαγωνισμό παρέχει με την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας που συνοδεύει τους παρόντες
όρους παρέχει στην Διοργανώτρια την συναίνεσή του και αναγνωρίζει ότι η ως άνω προβολή τους για
διαφημιστικούς σκοπούς δεν προσβάλει την προσωπικότητά του. Την εν λόγω συναίνεση μπορείτε να
αποσύρετε ελεύθερα οποτεδήποτε θελήσετε στέλνοντας σχετικό e-mail στην

κάτωθι διεύθυνση

mars.hellas@effem.com.
24.

Τόσο η Διοργανώτρια Εταιρεία όσο και οι Συνεργάτες θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό 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 στο Διαγωνισμό που θα συλλέγονται

κατά τη διενέργειά του Διαγωνισμού με σκοπό την προβολή του διαγωνισμού και των συμμετεχόντων μέσω
εφαρμογής στη σελίδα Pedigree Greece στο Facebook, η οποία θα είναι ενεργή κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού (1/6/2019- 30/6/2019) προκειμένου οι ιδιοκτήτες να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν το
πλησιέστερο κτηνιατρείο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, αλλά και για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκειά του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την
πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού
καθώς και για τη διαφήμιση της ου Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ, το Διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης
και της ιστοσελίδας www.dentalcaremonth.gr και τα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον τόσο η Διοργανώτρια Εταιρεία
όσο και οι Συνεργάτες θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αναρτήσουν τα ονόματα των νικητών στα MME,
στην ιστοσελίδα www.dentalcaremonth.grστο facebook. Σημειωτέον ότι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν
έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των
προσωπικών τους δεδομένων.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με τους παρόντες όρους ενημερώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Για την Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός») και της εν γένει σχετικής εσωτερικής
νομοθεσίας που τυχόν εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων,
μεταξύ άλλων, των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (εφεξής τόσο ο Κανονισμός όσο
και το πρόσθετο νομοθετικό πλαίσιο που εκδίδεται στο πλαίσιο του Κανονισμού θα αποκαλούνται το

«νομοθετικό πλαίσιο»).. για την ταυτότητα της ου Διοργανώτριας Εταιρείας η οποία ενεργεί ως ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για την ταυτότητα των Συνεργατών
Εκτελούντες

που ενεργούν ως οι

την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, , για τους σκοπούς της επεξεργασίας των

προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και για τα δικαιώματά τους , όπως
προβλέπονται στο νομοθετικό πλαίσιο Συνεπώς τόσο η Διοργανώτρια Εταιρεία όσο και οι Συνεργάτες δεν έχουν
υποχρέωση για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από
την Διοργανώτρια Εταιρεία και τους Συνεργάτες.
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 του Διοργανωτή 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 στο διαγωνισμό και την παροχή

ειδικής συναίνεσης προς τούτο , 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).
25.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμού των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το
νομοθετικό πλαίσιο αυτοί μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το Συνεργάτη στο τηλέφωνο 210 9287555

από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-21:00 και Σάββατο 10:00-18:00εκτός αργιών.
26.

Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι αναρτημένοι στη ιστοσελίδα www.dentalcaremonth.gr. Η
Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού με
αντίστοιχη ανακοίνωση που θα αναρτά στο ανωτέρω ιστοσελίδα.

27.

Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα
δικαστήρια των Αθηνών.

28.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής
καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

