ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ RE.CO.RD: εδώ
ανακυκλώνουμε
Στη Λευκάδα σήμερα, 12/07/2019, ο Δήμος Λευκάδας, ο οποίος εδρεύει στη διεύθυνση
Αντώνη Τζεβελέκη - Υποσμ. Κατωπόδη, με Τ.Κ. 31100 και η εταιρία «Ομάδα Σύμπραξις»
(εφεξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στη διεύθυνση, Σίνα 10, Αθήνα, με Τ.Κ. 10672,
διοργανώνουν
διαγωνισμό
για
τους
επισκέπτες
της
σελίδας
https://www.facebook.com/MunicipalityLefkada/ στο Facebook. Ο Διαγωνισμός αφορά
τη δημιουργία μηνύματος σχετικά με την ανακύκλωση, το οποίο θα αξιοποιηθεί στο
πλαίσιο της προβολής των επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης του Έργου RE.CO.RD,
που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Αυγούστου 2019 σε επιλεγμένες παραλίες της
Λευκάδας. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο
καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της
ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.
Ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες
όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης
ανακοίνωσης στη σελίδα https://www.facebook.com/MunicipalityLefkada/ στο
Facebook και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Δήμος Λευκάδας δεν
αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.
1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οικάτοικοι της
Λευκάδας, οι οποίοι είναι επισκέπτες της σελίδας
https://www.facebook.com/MunicipalityLefkada/ στο Facebook που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν προσωπική σελίδα (προφίλ)
στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα
μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να
κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του
παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά
(π.χ. δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης – επισκέπτης που θα κάνει
σχόλιο “comment” στο postτου διαγωνισμού στην ανωτέρω σελίδα, εφόσον προκύπτει
ταυτοπροσωπία του χρήστη του λογαριασμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης
facebook και του φυσικού προσώπου που θα διεκδικήσει το δώρο. Δικαίωμα
συμμετοχής έχει το κάθε πρόσωπο μόνο μία φορά και τυχόν πολλαπλές συμμετοχές θα
προσμετρούνται ως μία. Η συμμετοχή είναι έγκυρη μόνο εφ’ όσον ο χρήστηςεπισκέπτης κάνει σχόλιο “comment” στο postτου διαγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό o
ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους παρόντες όρους Διαγωνισμού, καθώς και την
αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τον Δήμο
Λευκάδας.
2. Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Λευκάδας και της εταιρείας,
καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι
σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3. Περιγραφή του Διαγωνισμού. Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται
όταν ο χρήστης/επισκέπτης κάνει σχόλιο “comment” στο postτου διαγωνισμού που θα
δημοσιεύσει ο Δήμοςστην επίσημη σελίδα του
https://www.facebook.com/MunicipalityLefkada/ στο Facebook. Με τον τρόπο αυτό ο
επισκέπτης δέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως
συμμετοχή στον διαγωνισμό.
4. Διάρκεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 12/07/2019, στις 13.00 και
θα ολοκληρωθεί στις 18/07/2019, στις 13.00.
5. Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Οι τρεις (3) νικητές του διαγωνισμού θα
αναδειχθούν κατόπιν αξιολόγησης,από το Δήμο Λευκάδας, του μηνύματος που θα
δηλώσουν ως commentκάτω από το postτου διαγωνισμού. Για να θεωρηθεί έγκυρη η
συμμετοχή, το comment θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα μήνυμα-slogan,το οποίο θα
συνοδεύεται από τον τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ RE.CO.RD: εδώ ανακυκλώνουμε»,
αποτυπωμένο στα ελληνικάκαι με ελληνικούς χαρακτήρες, που να σχετίζεται με την
ανακύκλωση. Οποιοδήποτε άλλο μήνυμα που δεν πληροί τις εν λόγω προδιαγραφές,
δεν θα θεωρείται έγκυρο και δεν θα λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.Τα τρία (3) πιο
ενδιαφέροντα μηνύματα σχετικά με την ανακύκλωση, σύμφωνα με την κρίση του
Δήμου Λευκάδας, θα βραβευτούν κατά τη διάρκεια των τριών (3) επιδεικτικών
δράσεων ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Αυγούστου 2019, σε
επιλεγμένες παραλίες της Λευκάδας. Συγκεκριμένα, στις 7 Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί η πρώτη επιδεικτική δράση ανακύκλωσης στην παραλία Κάθισμα, το
διάστημα 11.00 – 15.00 και την ίδια μέρα, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη
επιδεικτική δράση ανακύκλωσης στην παραλία Άγιος Νικήτας, το διάστημα 16.30 –
20.30. Στις 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη επιδεικτική δράση ανακύκλωσης
στην παραλία Πόρτο Κατσίκι, το διάστημα 11.00 – 15.00. Σε κάθε μία από τις
παραπάνω δράσεις θα βραβεύεται ένας (1) εκ των τριών (3) νικητών.
6. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητή του διαγωνισμού: Οι τρεις (3)
νικητέςθα αναδειχθούν κατόπιν της αξιολόγησης που αναγράφεται στον όρο 5. και θα
ανακοινωθούν μέχρι τις 22/07/2019, μέσω της Facebookσελίδας του Δήμου Λευκάδας.
7. Δώρα Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού που θα διατεθούν στους νικητές
από το Δήμο Λευκάδας έχουν συμβολικό χαρακτήρα επιβράβευσης και θα σχετίζονται
με την ανακύκλωση/περιβάλλον/βιοποικιλότητα.
8. Φύση Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και
συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε
περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του προσώπου – χρήστη της σελίδας
στο facebook μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή στο διαγωνισμό και
του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο του διαγωνισμού ο Δήμος Λευκάδας
διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

9. Ειδοποίηση νικητών. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί μέχρι τις 22/07/2019 με
“mention” σε σχόλιο στο facebookpost του διαγωνισμού. Ο νικητής θα πρέπει να
ενημερώσει ότι έλαβε τη σχετική ειδοποίηση (mention), μέχρικαι τις 24/07/2019,
στέλνοντας μήνυμα στο inboxτηςFacebookσελίδας του Δήμου Λευκάδας, στο οποίο θα
δηλώνει το ονοματεπώνυμό του όπως αναγράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα
και το κινητό τους τηλέφωνο, ώστε να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του
δώρου τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία εγκαίρως με τον νικητή
για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο
θα μείνει αδιάθετο. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων του νικητή που
θα ζητηθούν από τον Δήμο Λευκάδας,για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν
προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε
συμμετοχή στο διαγωνισμό ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που
διεκδικεί το δώρο, ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση
του δώρου.
10. Παραλαβή δώρου. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί από το Δήμο Λευκάδας τηλεφωνικώς
ή/και ηλεκτρονικά μέσω email στον αριθμό ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με την οποία έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό. Εάν δεν επιτευχθεί
επικοινωνία της Εταιρείας με το νικητή για οποιονδήποτε λόγο (αποστολή
λανθασμένων στοιχείων, αδιαφορία, απουσία του νικητή κ.τ.λ) και εάν ο νικητής δεν
αποδεχθεί το δώρο, τότε ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο
θα μείνει αδιάθετο.
11.Τύχη δώρου για την περίπτωση αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που
κάποιος συμμετέχων εργάζεται στο Δήμο Λευκάδας, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο
έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής
ανήλικο πρόσωπο, το δώρο θα μείνει αδιάθετο.
12.Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή. Ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί
το δικαίωμα να ανακοινώσει (mention)το όνομα του νικητή στην Facebook σελίδα του
και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή και του/της συνοδού του στην
Facebookσελίδα του ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να
προβεί σε προώθηση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του
δώρου. Ο Δήμος Λευκάδας επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του
νικητή και της φωτογραφίας του και του/της συνοδού του για λόγους προβολής και
προώθησης από τον ίδιο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
Άρνηση του νικητή ή του συνοδού του να συμμετάσχει σε σχετική προβολή ή άλλη
ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί,
δίνει στο δικαίωμα στο Δήμο Λευκάδας να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.
Ο δικαιούχος και ο/η συνοδός του δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των
οποιονδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά
την διάρκεια του διαγωνισμού ή/και της παραλαβής του δώρου, κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων.
13.Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, διέπεται από

τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος ελληνικού και του
ευρωπαϊκού Δικαίου (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679).
Ο Δήμος Λευκάδας, σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα παραπάνω
δεδομένα, αποκλειστικά για τις ανάγκες διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού καθώς
και για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
του.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων δεν γνωστοποιούνται σε
τρίτους (με εξαίρεση όπου αυτό προβλέπεται από τους όρους της παρούσας ή από τον
Νόμο) και διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι και συνεργαζόμενες µε τον Δήμο Λευκάδας
εταιρείες, οι οποίες έχουν αναλάβει την διεκπεραίωση μέρους ή του συνόλου της
υλοποίησης του διαγωνισμού. Τέτοιες εταιρείες χαρακτηρίζονται σαν Εκτελούσες την
Επεξεργασία και επεξεργάζονται τα δεδομένα των χρηστών/συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας και μόνο σύμφωνα µε τις εντολές
του και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα
να ζητήσουν να ενημερωθούν για το είδος των δεδομένων τους που τηρούνται, τον
σκοπό της επεξεργασίας, σε ποιους διαβιβάζονται, το διάστημα που αποθηκεύονται
και αν χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Οι χρήστες/συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν επίσης να ζητήσουν και να
λάβουν αντίγραφο του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορά,
να εναντιωθούν με την επεξεργασία των δεδομένων τους, να ανακαλέσουν τη
συγκατάθεση τους ή να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων
τους, τη διαγραφή ή τη διόρθωση αυτών.
Οι χρήστες/συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να ασκούν τα παραπάνω
δικαιώματα τους στέλνοντας σχετικό αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση Αντώνη
Τζεβελέκη - Υποσμ. Κατωπόδη, με Τ.Κ. 31100, στη Λευκάδα ή στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lefkada.gov.gr, µε τίτλο «Άσκηση δικαιώματος
πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», ανάλογα με την
περίπτωση. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα το εξετάσει και θα απαντήσει το
συντομότερο δυνατό.
Τέλος, σε περίπτωση που χρήστες/συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πιστεύουν πως
παραβιάζονται τα δικαιώματα τους, έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
14.Περιορισμός ευθύνης εταιρείας Δήμος Λευκάδας δεν φέρει καμία απολύτως
ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από το πλαίσιο ελέγχου του τα
διατηρούμενα αρχεία του αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς
δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα
διαγωνισμό πως ο Δήμος Λευκάδας και η εταιρεία είναι απλοί διεκπεραιωτές του

διαγωνισμού και ουδεμία ευθύνη έχουν για οποιαδήποτε
πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/ανωμαλία στην εκτέλεση τυχόν προκύψει από
τα δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές.
Η σχέση που θα προκύψει σε περίπτωση νίκης μεταξύ του συμμετέχοντος και του
προσφέροντος το δώρο φυσικού/νομικού προσώπου (καθώς και των προστηθέντων
/υπαλλήλων/συνεργαζόμενων με αυτό) είναι πρωτογενής, αυτοτελής και ανεξάρτητη
με τον Δήμο Λευκάδας και την εταιρεία, η ευθύνη των οποίων περιορίζεται μόνο στην
επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού και την αποστολή των στοιχείων του
νικητή στον προσφέροντα το δώρο.
15.Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι
αναρτημένοι στη σελίδα https://www.facebook.com/MunicipalityLefkada/ στο
Facebook καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.
16.Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα
να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να
παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.
Για τον Δήμο Λευκάδας
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
Οργάνωσης & Πληροφορικής

