ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ROYAL CANIN HELLAS “Scratch & Win”
1. Η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Royal Canin Hellas Εισαγωγή και
Εμπορία Προϊόντων για Ζώα- Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», με ΑΦΜ 999572229,
καλούμενη εφεξής «Royal Canin Hellas», η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη
Γλυφάδα αρ. 17 διοργανώνει μια προωθητική ενέργεια με τίτλο «Scratch & Win», (εφεξής η
«Προωθητική Ενέργεια»), η οποία θα διενεργηθεί στα σημεία πώλησης προϊόντων της με σκοπό τη
διανομή δωρεάν τροφής κατά τους παρόντες όρους.
2. H συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια είναι ελεύθερη και σε αυτήν μπορούν να συμμετέχουν όλοι
οι καταναλωτές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και
έχουν κατοικίδιο σκύλο ή γάτα. Οι συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συμμετοχή τους τη γραπτή έγκριση των γονέων
ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της
Προωθητικής Ενέργειας και πάντως κατά την παραλαβή της δωρεάν τροφής. Εξαιρούνται από την
Προωθητική Ενέργεια τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι της Royal Canin και τα
πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι των ανωτέρω.
3. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η αγορά κάποιου από τα προϊόντα των
σειρών Size Health Nutrition, Breed Health Nutrition, Feline Breed Nutrition, Feline Health Nutrition,
Feline Care Nutrition. Τα εν λόγω προϊόντα θα φέρουν ειδικά αυτοκόλλητα, τα οποία θα μπορεί να
ξεκολλήσει ο αγοραστής προκειμένου να ανακαλύψει εάν έχει κερδίσει δωρεάν τροφή για το
κατοικίδιό του για 1, 3 ή 12 μήνες. Ειδικότερα, 70 νικητές θα κερδίσουν δωρεάν τροφή για 1 μήνα, 20
νικητές για 3 μήνες και 10 νικητές για 12 μήνες.

4. Η διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας καθορίζεται από 15/3/2018 έως 31/12/2018.
5. Οι νικητές που θα αναδειχθούν μέσω της προωθητικής ενέργειας θα πρέπει να καλέσουν στο τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της Royal Canin και να δηλώσουν το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail και
διεύθυνση προκειμένου να παραλάβουν την δωρεάν τροφή.

5. Οι νικητές αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α)
ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Royal Canin τα προσωπικά τους δεδομένα
(ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) με σκοπό την αποστολή της δωρεάν τροφής.
(β)
παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Royal Canin για την προβολή της
Προωθητικής Ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω οποιουδήποτε μέσου ή/και του διαδικτύου
οποτεδήποτε, χωρίς περιορισμό.
(γ) H Royal Canin δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση εκείνη που κριθεί ότι κάποιος αγοραστής
πρέπει να διαγραφεί από την Προωθητική Ενέργεια λόγω παραβίασης των παρόντων όρων
συμμετοχής.

6. Οι νικητές στους οποίους θα αποσταλεί η δωρεάν τροφή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν
έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής της με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
7. H Royal Canin δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή απώλειας της τροφής λόγω της
μεταφορικής ή μη παράδοση αυτής λόγω λανθασμένης η ανύπαρκτης δηλωθείσας διεύθυνσης
αποστολής της.
8. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε
συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210-8927000, από Δευτέρα έως Παρασκευή
(εξαιρουμένων αργιών) και από τις 8:30 έως τις 17:00.
9. Η ROYAL Canin θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Προωθητική
Ενέργεια τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών με σκοπό την υλοποίηση της
Προωθητικής Ενέργειας. Με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες
συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες
εκτέλεσης της Προωθητικής Ενέργειας και διαφήμισης του Διοργανωτή στα Μ.Μ.Ε. ή το Διαδίκτυο,
χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή
καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και
συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και
λοιπών στοιχείων από την Royal Canin για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας,. Κάθε
συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την απάλειψη των προσωπικών του
δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2472/1997.
10. Η Royal Canin δικαιούται να ανακαλέσει μονομερώς την Προωθητική Ενέργεια, ή να επεκτείνει
αυτήν, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειάς της
Προωθητικής Ενέργειας, του αριθμού και είδους της δωρεάν τροφής, αλλαγή του μηχανισμού της
διανομής της δωρεάν τροφής ενημερώνοντας σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω της ιστοσελίδας της
www.royalcanin.gr
11. H Royal Canin διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει την Προωθητική
Ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης άλλου φορέα ή αρχής και με προηγούμενη
ειδοποίηση μέσω της ιστοσελίδας www.royalcanin.gr
12. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά
με την Προωθητική Ενέργεια που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
13. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των
παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

14. Στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό ή ενημερώσεις
αναφορικά με τα προϊόντα της Royal Canin , παρακαλείστε να σημειώσετε ένα «Χ» στο κάτωθι κουτάκι
(tick box)
Ενδιαφέρομαι να λαμβάνω από την Διοργανώτρια Εταιρεία διαφημιστικό /ενημερωτικό υλικό ( )

