Όροι Διαγωνισμού
«Approved by Skarmoutsos Contest»
1. Διοργανωτές διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρτάλη αρ. 4 (εφεξής
καλούμενη ως «JNL+») έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή, στο όνομα και για
λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ KAI ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Β.Ε» που εδρεύει στo Χαλάνδρι , οδός Τζαβέλλα 1-3, (εφεξής καλούμενη ως
«PHILIPS») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Approved by Skarmoutsos Contest »
(εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι
«Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο: http://www.makeithealthy.gr (εφεξής καλούμενος ως
«Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων
συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής
ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.
H PHILIPS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την
απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον
Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα ίσης αξίας αυτών,
για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε στιγμή, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο
Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η
PHILIPS και η JNL+ δεν αναλαμβάνουν, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των
ανωτέρων τροποποιήσεων και οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα
δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τις εταιρείες.
Οι ως άνω διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των
συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες,
αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και
είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους
στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να
βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Διάρκεια διαγωνισμών

Η διάρκεια της ενέργειας-διαγωνισμού καθορίζεται από 20/09/2018 έως 15/10/2018 μέχρι
τις 12:00 το βράδυ και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 10 ημέρες μετά
τη λήξη του διαγωνισμού καθώς η επιλεγμένη ομάδα Philips και ο καταξιωμένος σεφ,
Δημήτρης Σκαρμούτσος θα αποφασίσουν και θα επιλέξουν τις 10 συνταγές σύμφωνα με
τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της
χρονικής διάρκειάς αυτών, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες
θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν
πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η
τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με
την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή
απαίτηση κατά της PHILIPS και της JNL+, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη
συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε
οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου, που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδας, διατηρούν λογαριασμό
(account) στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail).
Tαυτοποίηση: Ο εκάστοτε χρήστης του Facebook που λαμβάνει μέρος στον παρόντα
διαγωνισμό τεκμαίρεται μαχητά ότι είναι χρήστης και κάτοχος του λογαριασμού
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στον
συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Αντίστοιχα ο εκάστοτε
συμμετέχοντες που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό τεκμαίρεται μαχητά ότι είναι
χρήστης και κάτοχος του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον οποίο λαμβάνει
μέρος στο διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι των εταιρειών PHILIPS και
JNL+ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού (και εξ
αγχιστείας). Οι προαναφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία χωρίς
όμως να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τα Δώρα για τους νικητές.
Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

4. Νικητές Διαγωνισμού

Οι συνταγές των 10 νικητών θα επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία: αρχικά η
εξειδικευμένη ομάδα Philips θα επιλέξει τις 20 καλύτερες συνταγές και σε δεύτερο επίπεδο
ο καταξιωμένος σεφ, Δημήτρης Σκαρμούτσος θα επιλέξει τις 10 νικητήριες συνταγές. Τα
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 10 ημέρες μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
Όλες οι συμμετοχές που θα καταχωρούνται από τις 20.09.2018 έως και τις 15.10.2018
μέχρι τις 12:00 το βράδυ είναι επιλέξιμες για τον εκάστοτε διαγωνισμό.
H ανακοίνωση των εκάστοτε νικητών/ τριών θα πραγματοποιηθεί 10 ημέρες μετά τη λήξη
του διαγωνισμού.
Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν
υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Δικτυακού
Τόπου (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το Διαγωνισμό και οι διοργανώτριες
εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον προσωπικό
λογαριασμό Facebook ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου έλαβε μέρος στο
Διαγωνισμό. Το Δώρο μπορεί να παραδοθεί σε άτομα που τηρούν όλες τους κανόνες και
τους κανονισμούς που παρατίθενται εδώ και τα οποία έχουν συμμετάσχει στον
διαγωνισμό.
Από το Διαγωνισμό θα αναδεικνύονται 10 νικητές/τριες.
Οι δυνητικοί νικητές θα ειδοποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αφότου η
απόφαση θα έχει δημοσιευτεί στο Facebook και στον ιστότοπο της Philips:
http://www.makeithealthy.gr/
Αν ο δυνητικός νικητής αποτύχει στο να παρέχει τις ταχυδρομικές του πληροφορίες στην
ηλεκτρονική μας διεύθυνση εντός του ζητούμενου χρονικού πλαισίου (άλλες πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες μετά την ειδοποίηση) το δώρο μπορεί να ανακληθεί και να δοθεί στον
επιλαχόντα νικητή.

Δεδομένα διαγωνισμού

Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του
Διαγωνισμό που δηλώνονται στη φόρμα συμμετοχής για να επιτρέψουμε τη συμμετοχή

στο διαγωνισμό, να αναγνωρίσουμε τους συμμετέχοντες, να αποτρέψουμε/ανιχνεύσουμε
υποθέσεις απάτης και να παραδώσουμε το βραβείο (σε όσους κερδίσουν).
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε την επεξεργασία των Δεδομένων του διαγωνισμού απαραίτητη
για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, και σύννομη
σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο β) του κανονισμού (EU) 2016/679.

Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συναινεί στην χρήση και επεξεργασία
των δεδομένων που αποστέλλει (συνταγές κτλ.) από όλα τα μέσα της «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Β.Ε» για υφιστάμενες και μελλοντικές δράσεις.
Σε περίπτωση που κατά την εγγραφή σας στον διαγωνισμό, συμφωνήσετε με την συλλογή,
την επεξεργασία και την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για την αποστολή
ενημερωτικών μηνυμάτων, μπορείτε να αποσύρετε αυτή την άδεια οποιαδήποτε στιγμή.
Δεδομένα προωθητικών μηνυμάτων
Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να εγγραφούν για να λαμβάνουν διαφημιστικά
και προωθητικά μηνύματα.
Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας δεδομένα για να σας στέλνουμε προωθητικές
επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά σας, σχετικά με τα
προϊόντα,

τις

υπηρεσίες,

τις

εκδηλώσεις

και

τις

προσφορές

της

Philips.

Οι εταιρείες του ομίλου Philips ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για προωθητικούς
σκοπούς μέσω email, SMS ή άλλων καναλιών ψηφιακής επικοινωνίας, όπως εφαρμογές
κινητού και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την
επικοινωνία μας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά σας και για να σας
παρέχουμε την καλύτερη δυνατή, εξατομικευμένη εμπειρία, ενδέχεται να αναλύσουμε και
να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα Δεδομένα λογαριασμού σας
και τα δεδομένα που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις σας με τη Philips. Χρησιμοποιούμε
επίσης αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε τμήματα του κοινού μας που
δείχνουν για ποια προϊόντα και/ή υπηρεσίες ενδιαφέρονται οι χρήστες και ανιχνεύουν την
επιτυχία

μιας

προσπάθειας

μάρκετινγκ.

Η Philips σας δίνει τη δυνατότητα να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη
λήψη προωθητικών μηνυμάτων μέσω του συνδέσμου κατάργησης εγγραφής στο κάτω
μέρος κάθε email με προωθητικό περιεχόμενο που λαμβάνετε από την εταιρεία μας.
Ενδέχεται επίσης να στείλουμε μέσω email δελτία τύπου της Philips (Δεδομένα Τύπου μέσω
email). Όταν η Philips στέλνει δελτία τύπου, η Philips θα επεξεργαστεί το όνομα, τα
στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email) και εταιρικές πληροφορίες σας.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για προωθητικά μηνύματα βασίζεται στη
συγκατάθεσή σας, δηλαδή παρέχεται προαιρετικά, και είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο
6 στοιχείο α) του κανονισμού (EU) 2016/679. Όταν η Philips επεξεργάζεται τα Προσωπικά
δεδομένα σας βάσει συγκατάθεσης, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή
σας οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Αντιμετωπίζουμε σοβαρά το καθήκον μας να προστατεύουμε τα δεδομένα που
εμπιστεύεστε στη Philips από τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή, απώλεια,
κατάχρηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση. Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε εύλογες πολιτικές
ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και
πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή και
χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας, οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά
μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας εντός του
οργανισμού μας. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Philips, κανένα
σύστημα μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ασφάλεια.
Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε μια ειδικευμένη
ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών και μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των
περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να
περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας από
τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα
που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα
αυτών των δεδομένων. Αν για κάποιο λόγο πιστεύετε ότι η αλληλεπίδραση με την εταιρεία
μας δεν είναι πλέον ασφαλής, ενημερώστε μας άμεσα σύμφωνα με το παρακάτω
τμήμα «Τρόποι επικοινωνίας»

Χρονικό διάστημα τήρησης των Προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ή
επιτρέπεται, ανάλογα με τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους λήφθηκαν. Τα
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης είναι μεταξύ
άλλων: (i) η χρονική διάρκεια κατά την οποία έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας για τη
συμμετοχή στις σελίδες της Philips, (ii) κατά πόσο υπάρχει νομική υποχρέωση, από την
οποία δεσμευόμαστε ή (iii) κατά πόσο συνιστάται η διατήρηση με βάση το νομικό μας
πλαίσιο (π.χ. όσον αφορά ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής, αντιδικίες ή έρευνες
ρυθμιστικών αρχών). Σε κάθε περίπτωση τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται για
όχι περισσότερο από 7 χρόνια,

εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Δικαιοδοσία και διασυνοριακή μεταφορά

Τα Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε
επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχουμε εγκαταστάσεις ή στην οποία
απασχολούμε παρόχους υπηρεσιών και με τη χρήση των Σελίδων της Philips

https://www.philips.gr/ παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση πληροφοριών
σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν κανόνες προστασίας
δεδομένων που διαφέρουν από τους αντίστοιχους κανόνες της χώρας σας. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές ή αρχές ασφάλειας
σε αυτές τις χώρες μπορεί να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας δεδομένα.
Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τη
διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω:
i.

Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα: http://www.makeithealthy.gr/

ii. Συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλοντας την απάντησή του
στις σχετικές ερωτήσεις του Διαγωνισμού:
•

Ανέβασε τη Liquid Health συνταγή σου για να γίνει approved by Dimitris
Skarmoutsos.

•

Γράψε το όνομα της συνταγή σου

•

Γράψε τα υλικά της συνταγής σου

•

Διάλεξε τη συσκευή Philips που θέλεις να κερδίσεις.

•

Διάλεξε το χρώμα που ταιριάζει στη συνταγή σου.

•

Στοιχεία εγγραφής: όνομα, επίθετο, προσωπικό e-mail

•

Ολοκλήρωση συμμετοχής

Μετά τη συμπλήρωση της «Φόρμας Συμμετοχής Διαγωνισμού» και για την καταχώρηση
της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων θα καλείται: (α) να δηλώσει ότι είναι
άνω των 18 και αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού και συναινεί με τη συλλογή και
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους και (β)
να δηλώσει ότι συναινεί να λαμβάνει newsletters σχετικά με τα προιοντα Philips, συνταγές
νέα, tips/συμβουλές, εκδηλώσεις αλλά και τις προσφορές της Philips. Τέλος, ο συμμετέχων
δηλώνει ότι αποδέχεται την πολιτική απορρήτου της Philips Hellas SA.
Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται και η υποβολή της
συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω
γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων, οι οποίοι φέρουν και την
αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους.

5. Δώρα διαγωνισμού

Το δώρο των δυνητικών νικητών ορίζεται: μία από τις παρακάτω συσκευές της Philips της
επιλογής τους:
•

Ένας αποχυμωτής αργής σύνθλιψης HR1888

•

Ένας αποχυμωτής με τεχνολογία Fiberboost HR1919

•

Ένα μπλέντερ HR3556

6. Αποκλεισμός νικητή

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί
να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους
στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρoί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μέχρι
5 εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω
καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής του νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο
το αποκτά ο πρώτος κατά τη σειρά της επιλογής σε περίπτωση αποκλεισμού της
συμμετοχής και αυτού, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο δεύτερος κατά τη σειρά
της επιλογής επιλαχών κ.ο.κ.

7. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η PHILIPS και η JNL+ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα
διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης
επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους
ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου
Διαγωνισμού.

8. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της PHILIPS και της JNL+ παύει να υφίσταται. Η
PHILIPS και η JNL+ δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση
έναντι των συμμετεχόντων.

9. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –
εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως
ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον
Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή
επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της PHILIPS. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά

δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό,
αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το
Ελληνικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η δράση δεν προωθείται, ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα
τρόπο με το Facebook ή τα εκάστοτε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία. Οι πληροφορίες σας
δίνονται στην εταιρεία JNL+ και όχι στο Facebook. Οι πληροφορίες που δίνετε θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προωθητική δράση.

