
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#πιο_πολύ_αγαπώ» 

Η εταιρία «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» (ή η «Διοργανώτρια», με έδρα στην 

Αθήνα, Χατζηγιάννη Μέξη 5), διοργανώνει τον παρόντα Διαγωνισμό (με τίτλο: TEDXUTH 

Larisa Free Passes) στα πλαίσια προώθησης και προβολής του εμπορικού της κέντρου 

Fashion City Outlet στη Λάρισα. 

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον 

Διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη μέσω κληρώσεως πέντε (5) τυχερών νικητών που θα 

κερδίσουν από μια πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση TEDXUTH Larisa που θα 

διοργανωθεί από το TEDX και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα πραγματοποιηθεί στη 

Λάρισα στις 7 Μαρτίου 2020. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα 

και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. 

Από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, 

β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ», 

γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» 

επιχειρήσεων και 

δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω (β) και (γ) εργαζομένους και 

οι σύζυγοι αυτών. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα του Διαγωνισμού έχουν όλοι όσοι κατά 

τα ανωτέρω επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και εκπληρώσουν την 

διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τη 

διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται μεταξύ άλλων και σε ανάρτηση του προφίλ της 

Διοργανώτριας στα μέσα κοινωνικής καθώς και στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού της 

τόπου www.fashioncity-outlet.gr και η οποία (διαδικασία) είναι η εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται κατά τη διάρκεια διενέργειας του Διαγωνισμού να κάνουν 

Like στο ειδικό σχετικό Post που θα αναρτηθεί στα Social Media, μετά Like στη σελίδα του 

TEDxUTHLarissa και τέλος Share το post με τους φίλους τους.   

Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020. Διευκρινίζεται, ότι για τη 

συμμετοχή με την προαναφερόμενη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 

δημόσιο και όχι ιδιωτικό προφίλ στο Instagram. 

Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δεσμεύεται για το περιεχόμενο τυχόν 

ανάρτησης του και ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση και των λοιπών απεικονιζομένων, σε 

περίπτωση που δημοσιευθεί φωτογραφία που περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα πλην της 

δικής του μόνον εικόνας. 

http://www.fashioncity-outlet.gr/


Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό μία (1) μόνον φορά και 

αποκλείεται πολλαπλή συμμετοχή του ίδιου προσώπου (μέσω του ιδίου προφίλ). 

Με την παραπάνω διαδικασία κάθε διαγωνιζόμενος αποκτά αυτομάτως δικαίωμα 

συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα του Διαγωνισμού κατά τη λήξη του (η «Κλήρωση») 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν 

έκαστος από μία (1) μια πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση TEDXUTH Larisa που 

θα διοργανωθεί από το TEDX και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα 

πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 7 Μαρτίου 2020 

Με την συμμετοχή του μέσω της παραπάνω διαδικασίας, κάθε συμμετέχων, δηλώνει τη 

βούληση/συγκατάθεσή του να συμμετάσχει και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

ενέργειες από τη Διοργανώτρια για να εντοπισθεί και προσμετρηθεί η συμμετοχή του στον 

παρόντα Διαγωνισμό καθώς και για την χρήση των στοιχείων του σύμφωνα με τους 

παρόντες όρους, αποδεχόμενος τους όρους αυτούς.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται ότι θα διεξαχθεί και ολοκληρωθεί την Παρασκευή 

6/03/2020. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή την τυχόν συντόμευση της διάρκειας 

ή/και μετά την τυχόν ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, 

οποιεσδήποτε -μεταγενέστερες- δημοσιεύσεις / συμμετοχές δεν επάγουν οποιοδήποτε 

απολύτως αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, δεν δεσμεύουν 

οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση συμμετοχής σε 

κλήρωση ή αξίωση στα δώρα.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ανάδειξη των τυχερών νικητών θα γίνει μέσω κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στις 17:00 σε κεντρικό σημείο των κοινοχρήστων χώρων του 

Εμπορικού Κέντρου Fashion City Outlet, με παρουσία κοινού. Η Διοργανώτρια θα 

προσκαλέσει πρόσωπα από τους παρευρισκομένους να επιλέξουν τυχαίους αριθμούς από 

τη λίστα των εγκύρων συμμετοχών που θα έχει συστήσει, προκειμένου να αναδειχθούν οι 

νικητές της κλήρωσης. Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού μηνύματος στο 

λογαριασμό τους από τον οποίο συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, για την παραλαβή του 

δώρου τους. Οι νικητές θα παραλάβουν τα εισητηρια τους από την Γραμματεία της 

εκδήλωσης TEDXUTH Larisa, που θα λειτουργεί στη Σχολή Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βιόπολις), Αμφιθέατρο "Ιπποκράτης", από τις 09¨30 το πρωί 

του Σαββάτου 7 Μαρτίου 2020. Για την  ταυτοποίηση και παραλαβή του δώρου τους θα 

πρέπει να επιδείξουν οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει ότι είναι 

οι κάτοχοι του λογαριασμού, μέσω του οποίου συμμετείχαν στο Διαγωνισμό.  

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων 

του Διαγωνισμού στους αναδειχθέντες από την κλήρωση ως ανωτέρω. Τα δώρα δε 

μεταβιβάζονται και δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου με άλλο δώρο 

ούτε είναι δυνατή η εξαργύρωσή τους σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Μετά τη λήξη του 

Διαγωνισμού και της απονομής των δώρων, παύει κάθε υποχρέωση και ευθύνη της 

Διοργανώτριας.  

 



ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της εθνικής και 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR)] περί προστασίας του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες 

της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για όσα προσωπικά δεδομένα 

περιέρχονται σε αυτήν για τον σκοπό των εργασιών και δραστηριοτήτων στα πλαίσια του 

παρόντος Διαγωνισμού.  

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη συναίνεση στη 

χρήση από τη Διοργανώτρια των στοιχείων του λογαριασμού (προφίλ) στo Instagram, μέσω 

του οποίου συμμετείχε στον Διαγωνισμό, για την παρακολούθηση του Διαγωνισμού και την 

διεξαγωγή της κληρώσεως.  

Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία των συμμετεχόντων 

συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι η Διοργανώτρια, αποδέκτες δε 

των στοιχείων του αρχείου αυτού είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό 

Κέντρο καθώς και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση της προωθητικής 

ενέργειας – Διαγωνισμού και εκτελούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την επεξεργασία 

του. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια της 

προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών/τριών του 

Διαγωνισμού και στη συνέχεια το αρχείο στο οποίο είχαν περιέλθει τα στοιχεία των 

συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα καταστρέφεται (εντός 15 ημερών από το πέρας της 

διεξαγωγής της κληρώσεως και επικοινωνίας με τους τυχερούς νικητές). Η Διοργανώτρια 

διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα καθώς και τις φωτογραφίες 

των τυχερών νικητών στον δικτυακό της τόπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 

 Fashion City Outlet, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσο μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο 

προωθητικού – επικοινωνιακού προγράμματος για το Εμπορικό Κέντρο χωρίς την καταβολή 

οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.  

Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη επεξεργασία και χρήση των στοιχείων των 

συμμετεχόντων και των τυχερών νικητών αποτελεί η συγκατάθεσή τους (υποδηλούμενη 

όπως ανωτέρω στο παρόν αναφέρθηκε), οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, αυτά 

τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής 

(δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, 

δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον 

της εποπτεύουσας αρχής. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το 

ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, 

που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους 

παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, 



ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες χωρίς να υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τους. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2410 671717 και στο email info@fashioncity-outlet.gr . 

 


