ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
«Corn…άρω & Κερδίζω» της Corteva Agriscience
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που
εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Ύδρας 2 και Λεωφόρος Κηφισίας 280, νομίμως
εκπροσωπούμενη (εφεξής αποκαλούμενη «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό
επιβράβευσης Παραγωγών, με την ονομασία «Corn…άρω & Κερδίζω» (εφεξής αποκαλούμενος «ο
Διαγωνισμός»), υπό τους κάτωθι ειδικότερους όρους (εφεξής αποκαλούμενοι «οι Όροι»).
2. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα - νόμιμους/δηλωμένους κατά ΟΣΔΕ
καλλιεργητές/παραγωγούς καλαμποκιού στην Ελλάδα (εφεξής αποκαλούμενοι «Παραγωγοί»), οι
οποίοι προμηθεύονται σπόρους καλαμποκιού που εμπορεύεται στην Ελλάδα η Διοργανώτρια, από
οποιοδήποτε υβρίδιο και σε οποιαδήποτε ποσότητα και το καλλιεργούν στις εκμεταλλεύσεις τους
οπουδήποτε στην Ελλάδα.
3. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται:
(α) Όλα τα Κυβερνητικά Στελέχη, οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως 3ου βαθμού και τα ελεγχόμενα
από τους ανωτέρω νομικά πρόσωπα. Ως «Κυβερνητικά Στελέχη» νοούνται: (i) κάθε κυβερνητικός
αξιωματούχος (π.χ. νομοθέτης ή μέλος Υπουργείου Κυβέρνησης) ή υπάλληλος οποιουδήποτε
τμήματος, οργανισμού ή μέσου κυβέρνησης, (ii) οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί υπό επίσημη
ιδιότητα για λογαριασμό της κυβέρνησης ή οποιουδήποτε τμήματος, οργανισμού ή μέσου
κυβέρνησης, (iii) κάθε αξιωματούχος ή υπάλληλος μιας εταιρείας ή επιχείρησης που ανήκει εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει σε μια κυβέρνηση, (iv) οποιοδήποτε στέλεχος πολιτικού κόμματος
(αξιωματούχος ή υπάλληλος) αλλά και κάθε υποψήφιος για δημόσιο αξίωμα, (v) οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό ή εξ ονόματος πολιτικού κόμματος ή υποψηφίου για δημόσιο
αξίωμα, (vi) κάθε αξιωματούχος ή υπάλληλος δημόσιου διεθνούς οργανισμού όπως η Παγκόσμια
Τράπεζα ή τα Ηνωμένα Έθνη, (vii) οποιοδήποτε μέλος βασιλικής οικογένειας ή στέλεχος στρατού. Η
έννοια της κυβέρνησης εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες (τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο).
(β) Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν νομικών
προσώπων, οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως 3ου βαθμού και τα ελεγχόμενα από τους ανωτέρω
νομικά πρόσωπα.
(γ) Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής Εταιρείας με την
επωνυμία «Ε.Γ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ADMORE» (εφεξής αποκαλούμενης
«ADMORE») και των συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων, οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως
3ου βαθμού και τα ελεγχόμενα από τους ανωτέρω νομικά πρόσωπα.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί να συμπληρώσουν
πλήρως και να υποβάλουν στην Διοργανώτρια, το αργότερο μέχρι την 30.06.2021 (εφεξής
αποκαλούμενη «Καταληκτική Ημερομηνία»), την ειδική αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής
αποκαλούμενη «Αίτηση Συμμετοχής»), συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα απαιτούμενα βάσει των
παρόντων Όρων Δικαιολογητικά. Αιτήσεις Συμμετοχής και Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά
την Καταληκτική Ημερομηνία ή γενικά με τρόπο ή σε χρόνο που δεν πληρούν τους Όρους του
Διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θεμελιώνουν κανένα δικαίωμα υπέρ του αιτούντος.
5. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:
Α.
Ηλεκτρονικά
–
online
στην
επίσημη
ιστοσελίδα
του
Διαγωνισμού
www.cornaromecorteva.gr/contest (εφεξής αποκαλούμενη «Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού»),
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική – online φόρμα συμμετοχής.
Β. Με συμπλήρωση, υπογραφή και αποστολή στη Διοργανώτρια της ειδικής έντυπης φόρμας
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Corn…άρω και Κερδίζω»», στο ειδικό, επισυναπτόμενο
ως Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων, έντυπο, με το επίσημο λογότυπο της Διοργανώτριας, στο
οποίο θα επισυναφθεί και συνοπτική εκδοχή των παρόντων Όρων. Την εν λόγω έντυπη φόρμα
μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί από την ίδια τη Διοργανώτρια, από την
Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή από σημεία πώλησης των προϊόντων της Διοργανώτριας. Η αποστολή
της έντυπης φόρμας συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένης στη Διοργανώτρια μπορεί να γίνει:
Β.1. Είτε ηλεκτρονικά (ως σκαναρισμένο έγγραφο, υπό μορφή .pdf, .jpg ή .png) στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: corn@cornaromecorteva.gr.
Β.2. Είτε με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό: 2106801018.
Η αποστολή – υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής και των απαιτούμενων Δικαιολογητικών, μπορεί
να λάβει χώρα, με ευθύνη του Συμμετέχοντα από οποιοδήποτε σημείο, συμπεριλαμβανομένων και
των σημείων πώλησης των προϊόντων της Διοργανώτριας. Το μέγιστο μέγεθος των συνολικώς
αποστελλόμενων ηλεκτρονικώς (online ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αρχείων (Δικαιολογητικών
ή/και Αίτησης Συμμετοχής) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9 MB.
6. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή ή ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής από τους
ενδιαφερόμενους (εφεξής αποκαλούμενοι «Συμμετέχοντες»), οι Συμμετέχοντες βεβαιώνουν
υπεύθυνα την αλήθεια και ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων και αποδέχονται ανεπιφύλακτα
όλους τους παρόντες Όρους. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και
ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στην Αίτηση Συμμετοχής.

7. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται:
a. Η προσήκουσα και εμπρόθεσμη συμπλήρωση και υποβολή από τον Συμμετέχοντα, ο οποίος
πληροί τα κριτήρια συμμετοχής, της Αίτησης Συμμετοχής, με έναν από τους προβλεπόμενους
στους παρόντες Όρους τρόπους.
b. Η συνυποβολή μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής όλων των απαιτούμενων σύμφωνα με τους
παρόντες Όρους Δικαιολογητικών.
c. Η προμήθεια από τον Συμμετέχοντα Παραγωγό, εντός του 2021, από κατάστημα πώλησης
γεωργικών εφοδίων στην Ελλάδα, ενός ή περισσοτέρων σακιών οποιουδήποτε υβριδίου
καλαμποκιού της Διοργανώτριας, είτε στο όνομα του Συμμετέχοντα, είτε στο όνομα τρίτου
προσώπου, όπως λ.χ. του/της συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή
ακόμη και μη συγγενούς του Συμμετέχοντα (εφεξής αποκαλούμενα «Τρίτα Πρόσωπα»), υπό
την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω Τρίτα Πρόσωπα έχουν συναινέσει προκειμένου ο Συμμετέχων
να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό με το/α σακί/ά που οι ίδιοι έχουν προμηθευτεί.
8. Με κάθε σακί καλαμποκιού που έχει προμηθευτεί ο Παραγωγός ή Τρίτα Πρόσωπα εντός του 2021
και το οποίο δηλώνεται στην Αίτηση Συμμετοχής, ο Συμμετέχων αποκτά δικαίωμα μίας (1)
συμμετοχής στην κλήρωση του Διαγωνισμού. Σε κάθε Αίτηση Συμμετοχής μπορούν να
συμπεριληφθούν περισσότερα του ενός σακιά και με περισσότερα του ενός παραστατικά
προμήθειας. Ο Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει και νέα Αίτηση Συμμετοχής μεταγενέστερα,
προκειμένου να δηλώσει νέες προμήθειές του και να αποκτήσει συμπληρωματικές συμμετοχές στην
κλήρωση. Νέες Αιτήσεις Συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αυτοτελώς πληρούν τους
Όρους του Διαγωνισμού.
9. Τα προϊόντα – σακιά καλαμποκιού που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο παραστατικό προμήθειας,
θεμελιώνουν δικαιώματα συμμετοχής ισάριθμα με τα αναφερόμενα σ’ αυτό σακιά, μόνο μία (1)
φορά και μόνο για ένα (1) Συμμετέχοντα, είτε τον αναγραφόμενο στο κάθε παραστατικό ως
αγοραστή, είτε άλλον Παραγωγό, εφόσον το παραστατικό έχει εκδοθεί στο όνομα Τρίτου Προσώπου
και υπό τις αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις. Σε καμία περίπτωση το ίδιο
παραστατικό προμήθειας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικά πρόσωπα –
Συμμετέχοντες για να αποκτήσουν αμφότεροι δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση του
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής του ίδιου παραστατικού από περισσότερους
Συμμετέχοντες, η Διοργανώτρια δικαιούται, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ζητήσει από τους
Συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν εγγράφως ποια από τις συμμετοχές επιθυμούν να ληφθεί υπόψη
ή ακόμη και να αποκλείσει άμεσα τις συγκεκριμένες συμμετοχές από την κλήρωση που θα
διενεργηθεί.

10. Μαζί με κάθε Αίτηση Συμμετοχής, οι Συμμετέχοντες υποχρεωτικά συνυποβάλλουν, με τους ίδιους
τρόπους που προβλέπονται στους παρόντες Όρους για την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, τα εξής
δικαιολογητικά (εφεξής αποκαλούμενα «Δικαιολογητικά»):
a. Το/α παραστατικό/ά προμήθειας (τιμολόγιο) των σακιών καλαμποκιού της Διοργανώτριας,
με το/α οποίο/α επιθυμούν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Το κάθε
παραστατικό – τιμολόγιο θα πρέπει:
i. Να έχει εκδοθεί εντός του 2021, μέχρι την Καταληκτική Ημερομηνία.
ii. Να έχει εκδοθεί από κατάστημα πώλησης γεωργικών εφοδίων με έδρα στην Ελλάδα.
iii. Να περιλαμβάνει στα διατιθέμενα προϊόντα τουλάχιστον ένα (1) σακί καλαμποκιού,
οποιουδήποτε υβριδίου.
iv. Να έχει εκδοθεί στο όνομα του Συμμετέχοντος ή Τρίτου Προσώπου, το οποίο έχει,
κατά δήλωση του Συμμετέχοντος, συναινέσει για τη χρήση του συγκεκριμένου
παραστατικού, προκειμένου να αποκτήσει ο Συμμετέχων δικαίωμα συμμετοχής στο
Διαγωνισμό.
v. Τα στοιχεία του να ταυτίζονται πλήρως με εκείνα που δηλώθηκαν στην Αίτηση
Συμμετοχής.
b. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ή, σε περίπτωση online υποβολής, ηλεκτρονικά αποδεκτή
από τον Συμμετέχοντα τη Δήλωση Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων (εφεξής αποκαλούμενη «Δήλωση Συγκατάθεσης»), που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα 2 του παρόντος και το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί ουσιώδες και
αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού.
11. Τονίζεται ότι οποιαδήποτε Αίτηση Συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα ανωτέρω πλήρη
Δικαιολογητικά, προσηκόντως συμπληρωμένα και ταυτιζόμενα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην
Αίτηση Συμμετοχής, δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν θεμελιώνει κανένα δικαίωμα υπέρ του
αιτούντος.
12. Με την παραλαβή της κάθε Αίτησης Συμμετοχής και των αντίστοιχων Δικαιολογητικών, η
Διοργανώτρια ή/και η ADMORE θα προβαίνουν σε προκαταρκτικό έλεγχο πληρότητάς τους και θα
αποστέλλουν σχετικό μήνυμα (ηλεκτρονικό/email ή SMS) στους Συμμετέχοντες. Το εν λόγω μήνυμα
θα αποτελεί τη μοναδική αποδεκτή έναντι της Διοργανώτριας απόδειξη εμπρόθεσμης και
προσήκουσας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και των Δικαιολογητικών, αποκλειομένου κάθε
άλλου αποδεικτικού μέσου. Επισημαίνεται, όμως, ότι ακόμη και μετά την αποστολή του εν λόγω
ηλεκτρονικού μηνύματος, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επανελέγχου και αποκλεισμού
Συμμετεχόντων που τυχόν κριθεί μεταγενέστερα ότι δεν πληρούσαν ή παραβίασαν τους Όρους του
Διαγωνισμού.

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Πέραν των ειδικών περιπτώσεων που αναγράφονται
στους επί μέρους Όρους, από το Διαγωνισμό αποκλείονται σε οποιαδήποτε φάση του, μέχρι και 6
μήνες μετά την απονομή των δώρων και δεν θεμελιώνουν (άλλως χάνουν) οποιοδήποτε δικαίωμα
επί των δώρων του οι Συμμετέχοντες σε περίπτωση που παραβιάσουν οποιονδήποτε από τους Όρους
του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
a. Μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των απαραίτητων για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό
ιδιοτήτων.
b. Ανακριβής ή ελλιπής συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής ή μη ταυτόχρονη και προσήκουσα
συνυποβολή όλων των αναγκαίων Δικαιολογητικών.
c. Μη εμπρόθεσμη προσκομιδή στη Διοργανώτρια των απαραίτητων για τους Νικητές ή
Αναπληρωματικούς Νικητές πρόσθετων αποδεικτικών εγγράφων.
14. Σε κάθε Συμμετέχοντα που πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στο Διαγωνισμό και έχει τηρήσει την
περιγραφόμενη στους παρόντες Όρους διαδικασία, θα αποδοθούν τόσες συμμετοχές στην κλήρωση
του Διαγωνισμού, όσα και τα σακιά καλαμποκιού της Διοργανώτριας που έχει προμηθευτεί ο ίδιος ή
Τρίτα Πρόσωπα εντός του 2021, με παραστατικό προμήθειας που έχει υποβληθεί στη Διοργανώτρια
και πληροί τους όρους των Δικαιολογητικών.
15. Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν, μεταξύ των Συμμετεχόντων που πληρούν τα κριτήρια
συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με κλήρωση που θα διενεργηθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου 2021, σε
ημερομηνία, τόπο και ώρα που θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια μέσω της Ιστοσελίδας του
Διαγωνισμού. Η κλήρωση θα διενεργηθεί παρουσία συμβολαιογράφου, με τη χρήση κατάλληλών
ηλεκτρονικών μέσων επιλογής της Διοργανώτριας και από αυτήν θα αναδειχθούν δέκα (10) Νικητές
και δέκα (10) Αναπληρωματικοί Νικητές. Την κλήρωση μπορούν να παρακολουθήσουν οι
Συμμετέχοντες, εφόσον το επιθυμούν, με δική τους δαπάνη, ενώ μπορούν να παρευρίσκονται και
τρίτα πρόσωπα, κατόπιν πρόσκλησης από τη Διοργανώτρια (όπως ενδεικτικά εκπρόσωποι ΜΜΕ,
εκπρόσωποι των εταιρειών τα δώρα των οποίων θα δοθούν στο Διαγωνισμό κ.α.).
16. Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τα ακόλουθα δώρα/βραβεία:
(α) Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει ένα (1) αυτοκίνητο ΙΧ Nissan Navara με τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά: 2.3D 190PS 6M/T 4X4 DC έκδοσης N-GUARD SV3, χρώματος γκρι μεταλλικού με
κωδικό K51 Grey, και με πληρωμένα από τη Διοργανώτρια τα έξοδα που αφορούν τέλη κυκλοφορίας
για το έτος 2021, έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας και μεταφορικά εντός Αττικής (εφεξής
αποκαλούμενο «Πρώτο Δώρο»). Τυχόν λοιπά έξοδα για την παραλαβή και χρήση του Πρώτου Δώρου
(όπως λ.χ. ασφάλιση κλπ.) επιβαρύνουν τον Νικητή.
(β) Δύο (2) Νικητές θα κερδίσουν γεωργικά εφόδια Corteva/Pioneer επιλογής τους, που αφορούν
όλες τις καλλιέργειες (αροτριαίες, δενδροκομία, αμπέλι και κηπευτικά), αξίας 5.000 Ευρώ ο καθένας

(εφεξής αποκαλούμενο «Δεύτερο Δώρο»). Το Δεύτερο Δώρο θα μπορούν οι Νικητές να το
προμηθευτούν, εφάπαξ ή τμηματικά, το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα της
κλήρωσης, από ένα ή περισσότερα καταστήματα που οι ίδιοι θα επιλέξουν και θα γνωστοποιήσουν
στη Διοργανώτρια, από κατάλογο συνεργαζόμενων με τη Διοργανώτρια καταστημάτων που θα τους
χορηγήσει η Διοργανώτρια, σύμφωνα με την εμπορική αξία των αντίστοιχων προϊόντων στα
καταστήματα εξαργύρωσης.
(γ) Επτά (7) Νικητές θα κερδίσουν καύσιμα Avin αξίας 1.000 Ευρώ – με την μορφή προπληρωμένων
καρτών AVIN prepaid, ο καθένας (εφεξής αποκαλούμενο «Τρίτο Δώρο»).
17. Η κλήρωση θα διενεργηθεί προκειμένου να αναδειχθούν αρχικά οι Νικητές του Τρίτου Δώρου, στη
συνέχεια οι Νικητές του Δεύτερου Δώρου και τελευταίος ο Νικητής του Πρώτου Δώρου του
Διαγωνισμού. Στη συνέχεια θα αναδειχθούν οι δέκα (10) Αναπληρωματικοί Νικητές. Οι Νικητές και
οι Αναπληρωματικοί Νικητές θα πρέπει να είναι διαφορετικά πρόσωπα μεταξύ των Συμμετεχόντων,
δηλαδή συνολικά θα προκύψουν είκοσι (20) διαφορετικοί Συμμετέχοντες από την κλήρωση. Σε
περίπτωση ανάδειξης ίδιου Νικητή ή Αναπληρωματικού Νικητή για δεύτερη φορά, η κλήρωση για τη
συγκεκριμένη θέση (Νικητή ή Αναπληρωματικού Νικητή) θα επαναληφθεί.
18. Οι Νικητές υποχρεούνται, για να θεμελιώσουν δικαίωμα λήψης του δώρου τους, να προσκομίσουν
στη Διοργανώτρια, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίησή τους από την τελευταία, τα
ακόλουθα πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα:
a. Υποβληθείσα Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2021, εφόσον έχει λήξει η προθεσμία υποβολής της, ή, σε
διαφορετική περίπτωση, έτους 2020, από την οποία θα προκύπτει ότι, είτε οι ίδιοι οι Νικητές,
είτε/και το Τρίτο Πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το/α παραστατικό/ά
προμήθειας που περιλαμβάνει σακί/ά με το/α οποίο/α συμμετείχαν στην κλήρωση,
διατηρούν στο όνομά τους τουλάχιστον μία (1) ενεργή αγροτική εκμετάλλευση στην οποία
καλλιεργείται καλαμπόκι.
b. Σε περίπτωση που αναδειχθεί Νικητής πρόσωπο που συμμετείχε στην κλήρωση με σακί/ά
καλαμποκιού το/α παραστατικό/ά προμήθειας των οποίων έχουν εκδοθεί στο όνομα Τρίτου
Προσώπου, έγγραφη και θεωρημένη συναίνεση του Τρίτου Προσώπου για την παραλαβή του
δώρου από τον Συμμετέχοντα. Υπόδειγμα αυτής της συναίνεσης θα χορηγηθεί στο Νικητή
από τη Διοργανώτρια.
19. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη προσκομιδής των προβλεπόμενων πρόσθετων αποδεικτικών
εγγράφων ή γενικά έκπτωσης οποιουδήποτε Νικητή για οποιονδήποτε λόγο από το δικαίωμα λήψης
του δώρου του, θα κληθούν οι Αναπληρωματικοί Νικητές να προσκομίσουν τα πρόσθετα αποδεικτικά
έγγραφα που αφορούν τους Νικητές και γενικά να τηρήσουν όλους τους Όρους που αφορούν τους
Νικητές. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα δώρα θα απονεμηθούν στους Αναπληρωματικούς Νικητές κατά

σειρά προτεραιότητας που θα προκύψει από την κλήρωση, δηλαδή οι πρώτοι κατά τη σειρά της
κλήρωσης Αναπληρωματικοί Νικητές, που θα έχουν τηρήσει την ως άνω διαδικασία, θα κληθούν να
παραλάβουν τα μεγαλύτερα διαθέσιμα δώρα. Εφόσον και μετά από αυτή τη διαδικασία απομείνουν
αδιάθετα δώρα, θα διενεργηθεί νέα κλήρωση, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθοριστούν και θα
ανακοινωθούν από τη Διοργανώτρια.
20. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους
με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η παράδοση-παραλαβή των δώρων
θα γίνει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης (ή, κατά την ευχέρεια της Διοργανώτριας, περισσοτέρων
εκδηλώσεων), που θα λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας ή σε άλλη τοποθεσία,
στην οποία μπορούν να παρευρίσκονται, εκτός από τους Νικητές, εκπρόσωποι των ΜΜΕ,
εκπρόσωποι των εταιρειών τα δώρα των οποίων δίδονται στο Διαγωνισμό, αλλά και τρίτα πρόσωπα,
κατόπιν πρόσκλησης από τη Διοργανώτρια. Εναλλακτικά, κατά την ευχέρειά της και ανάλογα με τις
επικρατούσες συνθήκες, η Διοργανώτρια θα αποστείλει στους Νικητές, σε συνεργασία και
συνεννόηση μαζί τους, τα δώρα τους. Κάθε Νικητής οφείλει να προσέλθει στην εκδήλωση παράδοσης
του δώρου του και να συνεργαστεί με κάθε αναγκαίο τρόπο με την Διοργανώτρια για την παραλαβή
του δώρου του. Τυχόν μη εμφάνιση, μη προσέλευση ή μη συνεργασία του Νικητή με τη Διοργανώτρια
ή γενικά μη τήρηση από το Νικητή των παρόντων Όρων, συνεπάγεται την απώλεια του δώρου του.
Παράδοση του δώρου σε άλλο, πλην του Συμμετέχοντος – Νικητή, πρόσωπο απαιτεί ειδική έγγραφη
εξουσιοδότηση του Νικητή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του.
21. Η ανακοίνωση των Νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με ανάρτηση των ονομάτων των
Νικητών στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και, κατά την επιλογή της Διοργανώτριας, σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και σε ΜΜΕ.
22. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης μόνο στα έγγραφα που ο ίδιος έχει υποβάλει στη
Διοργανώτρια.
23. Κατά των αποφάσεων της Διοργανώτριας που αφορούν, ενδεικτικά: (α) Τη μη αποδοχή κάποιας
Αίτησης Συμμετοχής ή τον αποκλεισμό κάποιου Συμμετέχοντα, (β) Την ανάδειξη των Νικητών του
Διαγωνισμού, (γ) Την έκπτωση των Νικητών από το δικαίωμα λήψης του δώρου τους, (δ)
Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων Όρων, μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις
από κάθε Συμμετέχοντα που δικαιολογεί έννομο συμφέρον το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από
την ημέρα ανακοίνωσης της αντίστοιχης πράξης της Διοργανώτριας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται
εγγράφως προς τη Διοργανώτρια και σε αυτές θα πρέπει να περιγράφονται ειδικά και αιτιολογημένα
οι λόγοι της ένστασης. Οι ενστάσεις κρίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από Τριμελή Επιτροπή
Ενστάσεων που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοργανώτριας,

έναν υπάλληλο αυτής – γεωπόνο και από τον Νομικό Σύμβουλο της Διοργανώτριας, που ορίζονται
από την ίδια τη Διοργανώτρια. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας ή με την έκδοση της
απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων, οι αντίστοιχες πράξεις καθίστανται απρόσβλητες
και αμετάκλητες.
24. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παραλαβή/αποστολή των δώρων στους Νικητές κατά τα
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η παραλαβή του δώρου
από τους Νικητές συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του δώρου και παραίτησή τους από
οποιοδήποτε περαιτέρω δικαίωμά τους, έναντι της Διοργανώτριας, των Διευθυντών, νομίμων
εκπροσώπων και εργαζομένων της. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε
άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, πέραν αυτών που ορίζονται από τους παρόντες Όρους.
Σε περίπτωση που μετά την απονομή του δώρου και σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, διαπιστωθεί
ότι κάποιος από τους Νικητές παραβίασε τους παρόντες Όρους, η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται
παντός νομίμου δικαιώματός της για να αξιώσει την επιστροφή του δώρου ή, κατ’ επιλογή της, της
χρηματικής του αξίας και την ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας της.
25. Η Διοργανώτρια διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, μία ή περισσότερες φορές, κατά την
ελεύθερη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, να αναστείλει
ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης έως και για δώδεκα (12) μήνες, να ανακαλέσει το
Διαγωνισμό και να μεταβάλλει τους Όρους, δημοσιεύοντας τις ανωτέρω αλλαγές στην Ιστοσελίδα
του Διαγωνισμού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ανωτέρω μπορούν να λάβουν χώρα σε
περίπτωση ισχύος έκτακτων υγειονομικών μέτρων για την προστασία από ιούς, πανδημίες και άλλα
έκτακτα φαινόμενα. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα της προβολής του Διαγωνισμού, των Όρων του,
των αποτελεσμάτων, της κλήρωσης, της παράδοσης των δώρων, των Συμμετεχόντων, των Νικητών
και της εικόνας τους στα ΜΜΕ, στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (social media) και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος
(εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους Συμμετέχοντες), σε οποιοδήποτε μέσο,
συμπεριλαμβανομένων και του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Σε
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δεν υπέχει υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης,
λήψης ειδικότερης συναίνεσης ή καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης στους Συμμετέχοντες.
26. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Διοργανώτρια, οι Διευθυντές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι
εργαζόμενοι και συνεργάτες της δεν υπέχουν, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη ή
υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου, πέραν αυτών που ορίζονται από τους
παρόντες Όρους. Ιδίως δεν υπέχουν, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη, δέσμευση ή
εγγύηση, ως προς τους αγρούς, τις καλλιέργειες, το περιβάλλον και τις επιπτώσεις σε ζώα και στον
άνθρωπο, σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα των προϊόντων της Διοργανώτριας. Κάθε

Παραγωγός είναι απολύτως υπεύθυνος για τη χρήση των προϊόντων της Διοργανώτριας, αλλά και
γενικά για την τήρηση κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύμφωνα και με τις γενικές και τοπικές
συνθήκες και άλλες ιδιαιτερότητες κάθε αγρού και καλλιέργειάς του, τις οποίες μόνον ο ίδιος
γνωρίζει, καθώς η Διοργανώτρια, οι Διευθυντές, νόμιμοι εκπρόσωποι, εργαζόμενοι και συνεργάτες
της ουδεμία επαφή έχουν με τους Παραγωγούς ή με τους αγρούς τους. Επιπλέον, οι Παραγωγοί
γνωρίζουν και αποδέχονται ότι τα αποτελέσματα κάθε καλλιέργειας εξαρτώνται από πλείστους
αστάθμητους παράγοντες, όσο και από την τήρηση των κανόνων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, με
δική τους ευθύνη. Για το λόγο αυτό, οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής τους,
δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι δεν έχουν, άλλως παραιτούνται, κάθε αξίωσής τους, ευθείας ή
αναγωγικής, κατά της Διοργανώτριας, των Διευθυντών, των νομίμων εκπροσώπων, των εργαζομένων
και συνεργατών της σχετικά με τα αποτελέσματα των καλλιεργειών στις οποίες θα εφαρμοστούν τα
Προϊόντα της Διοργανώτριας και τις επιδράσεις αυτών σε ζώα και στον άνθρωπο.
27. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την ανωτέρω ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ, η όποια ευθύνη της Διοργανώτριας, των νομίμων εκπροσώπων, Διευθυντών και
εργαζομένων και συνεργατών της έναντι των Συμμετεχόντων, από τη χρήση των Προϊόντων και των
εν γένει εμπορευμάτων της Διοργανώτριας, εξαντλείται και περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις
που αποδίδονται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια των ανωτέρω, αφορά μόνο θετικές ζημίες (καθώς
αποκλείεται οποιαδήποτε αναζήτηση διαφυγόντων κερδών, αποθετικών ζημιών ή ηθικής βλάβης)
και περιορίζεται στο ύψος του τιμήματος αγοράς των συγκεκριμένων Προϊόντων ή εμπορευμάτων
(στη χρήση των οποίων επιχειρείται να θεμελιωθεί ευθύνη). Οι δε Συμμετέχοντες παραιτούνται ρητά
οποιασδήποτε άλλης σχετικής αξίωσής τους κατά της Διοργανώτριας.
28. Οι ενημερώσεις και γνωστοποιήσεις της Διοργανώτριας προς τους Συμμετέχοντες, που προβλέπονται
στους Όρους, η εν γένει επικοινωνία μαζί τους για τους Σκοπούς Επεξεργασίας που αναγράφονται
στη Δήλωση Συγκατάθεσης και η γνωστοποίηση των αποφάσεών της που αφορούν το Διαγωνισμό,
μπορούν να γίνονται: (α) Είτε με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, (β) Είτε/και (κατ’
επιλογή της Διοργανώτριας) με ταχυδρομείο ή αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
ακόμη και με τηλεφωνική ή μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους
- Συμμετέχοντες, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στις Αιτήσεις Συμμετοχής κάθε
Συμμετέχοντα. Κάθε Συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επικοινωνία της
Διοργανώτριας μαζί του. Οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις των Συμμετεχόντων προς την
Διοργανώτρια, μετά την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής τους και η υποβολή των
πάσης φύσεως αντιρρήσεων, δηλώσεων, κοινοποιήσεων και ενστάσεων, θα πρέπει να γίνονται
εγγράφως στο email: enstasi@cornaromecorteva.gr

29. Διευκρινίζεται ρητά ότι κανένας παραγωγός δεν υποχρεούται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό,
προκειμένου να προμηθευτεί προϊόντα της Διοργανώτριας. Επομένως, η υποβολή Αίτησης
Συμμετοχής και Δικαιολογητικών επαφίεται αποκλειστικά στην ελεύθερη βούληση, επιλογή και
κρίση των Συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες ουδεμία έχουν επιβάρυνση ή δέσμευση έναντι της
Διοργανώτριας, συμμετέχουν δε στο Διαγωνισμό και επιδιώκουν να πληρούν τα κριτήρια
συμμετοχής σε αυτόν για να αποκτήσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των δώρων του Διαγωνισμού,
υπό τους παρόντες Όρους.
30. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει τους παρόντες Όρους, όπως και τις Αιτήσεις
Συμμετοχής και τα λοιπά Δικαιολογητικά των Συμμετεχόντων, σε οποιαδήποτε αρχή,
συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, για την τήρηση νομίμων
υποχρεώσεών της.
31. Τα Παραρτήματα των παρόντων Όρων αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος τους.
32. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ.
33. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που δημιουργείται από την
εφαρμογή οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το
Διαγωνισμό ή την εφαρμογή ή ερμηνεία των Όρων, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια
των Αθηνών.
34. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Φιλαρέτη Κώτση
του Παύλου (Βασιλέως Ηρακλείου 26, τηλ. 2310-224424), η οποία στους παρόντες Όρους αναφέρεται
ως «Συμβολαιογράφος του Διαγωνισμού». Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να
λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων από τη Συμβολαιογράφο του
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοράς, οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, όπως είναι
κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο του Διαγωνισμού, κατισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης
εκδοχής των όρων του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε διαφημιστικό ή άλλο φυλλάδιο ή έντυπο,
ακόμη και σε αυτήν την Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, αλλά και στην Αίτηση Συμμετοχής στο
Διαγωνισμό.
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :……………………………………………………………..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΔΡΑΣ :………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΦΜ :……………………………………………………………….

ΔΟΥ :……………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ :………………………………………………..

ΝΟΜΟΣ :…………………………………………………………………..…

E-MAIL :……………………………………………………………

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ:………………………………………………….……………

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (στα οποία εκδόθηκε το τιμολόγιο αγοράς)
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ………………………………….………………………………………………………..………………………………………..
ΑΦΜ :……………………………………………………………….

ΔΟΥ :……………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ………………………………….………………………………………………………..………………………………………..
ΑΦΜ :……………………………………………………………….

ΔΟΥ :……………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ………………………………….………………………………………………………..………………………………………..
ΑΦΜ :……………………………………………………………….

ΔΟΥ :……………………………………………………………………………

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
(Τα στοιχεία τιμολόγησης του πρόϊντος που συμμετέχει στην κλήρωση)
Αριθμός Παραστατικού : ………………………………..

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: ………………………………..…………………

Αριθμός Παραστατικού : ………………………………..

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: ………………………………..…………………

Αριθμός Παραστατικού : ………………………………..

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: ………………………………..…………………

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΙΝΕ Η
ΑΓΟΡΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ΠΕΡΙΟΧΗ:…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
PIONEER® SEED CORN
Υβρίδιο

Ποσότητα (σακιά)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Με την υποβολή της παρούσας ο Συμμετέχων Παραγωγός δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα το σύνολο των Αναλυτικών Όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό “Corn..άρω & Κερδίζω”, όπως έχουν
κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Θες/κης Φιλαρέτη Κώτση και είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα του
Διαγωνισμού (www.cornaromecorteva.gr) και περίληψη αυτών αναφέρεται πιο κάτω. Σε περίπτωση διαφοράς, οι
Αναλυτικοί Όροι υπερισχύουν της περίληψης. Η παρούσα ισχύει μόνο εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία
της, ταυτίζονται τα στοιχεία του εκδοθέντος παραστατικού με τα δηλωθέντα στοιχεία τιμολόγησης και έχει
κατατεθεί η παρούσα αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα στους Αναλυτικούς Όρους Δικαιολογητικά με ένα από τους
τρεις παρακάτω τρόπους:
α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.cornaromecorteva.gr
β) με e-mail στο corn@cornaromecorteva.gr
γ) με φαξ στο νούμερο : 2106801018

Ο Παραγωγός/ Συμμετέχων
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει
στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Ύδρας 2 και Λεωφόρος Κηφισίας 280, νομίμως εκπροσωπούμενη, ως
υπεύθυνη επεξεργασίας και Διοργανώτρια του Διαγωνισμού σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και τον Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων συλλέγει και να επεξεργάζεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού τα προσωπικά δεδομένα κάθε
Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό που περιλαμβάνονται στην παραπάνω φόρμα συμμετοχής («Προσωπικά
Δεδομένα»).
2. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς («Σκοποί
Επεξεργασίας»): (α) την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, (β) την κλήρωση των νικητών, (γ) την ταυτοποίηση
και δημόσια ανακοίνωση των νικητών, (δ) την αποστολή των δώρων, και (ε) την ανταπόκριση της
Διοργανώτριας στις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από τον Διαγωνισμό (στ) την εκπλήρωση τυχόν
προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της
και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία για τους υπό α-στ σκοπούς εκτελείται με βάση τη σύμβαση του
Συμμετέχοντος με την Διοργανώτρια αναφορικά με τον Διαγωνισμό (άρθρο 6 § 1 β’ του ΓΚΠΔ). Κατόπιν
συγκατάθεσης του Συμμετέχοντος (άρθρο 6 § 1 α’ του ΓΚΠΔ), η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων
θα πραγματοποιείται για τους ακόλουθους επιπρόσθετους σκοπούς: (ζ) την εμπορική προώθηση και
διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας στον Συμμετέχοντα, και (η) την ανάλυση της
αγοράς αγροεφοδίων για την βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας
εταιρείας και τη σχεδίαση νέων με βάση τη συγκατάθεση του Συμμετέχοντος που παρέχεται με το παρόν
έντυπο.
3. Η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων δύναται να λαμβάνει χώρα από συνεργάτιδες
εταιρείες, που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, συμπεριλαμβανομένης της
ADMORE, ενώ η αποστολή των δώρων θα εκτελείται από εταιρεία courier. Οι εκτελούντες την επεξεργασία
ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και περαιτέρω εκτελούντων την επεξεργασία για την
διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Όσον αφορά την επικοινωνία με τους νικητές και την ενημέρωσή τους για
τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους, αυτή θα γίνεται από την ADMORE-Ε Γ Αντωνάτος & ΣΙΑ ΕΕ.
Περαιτέρω, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαβιβάζονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Διοργανώτριας
για λόγους οργάνωσης και διαχείρισης σε επίπεδο ομίλου.

4.

Η Διοργανώτρια διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντος εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενώ μπορεί διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντος σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, που εδρεύουν σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, εφόσον παρέχονται οι κατάλληλες νομικές εγγυήσεις των άρθρων 44-50 του ΓΚΠΔ, όπως
ενδεικτικά η υπογραφή πρότυπων συμβατικών ρητρών προστασίας προσωπικών δεδομένων, που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και κατάλληλων πρόσθετων διασφαλίσεων, εφόσον
υφίσταται σχετική ανάγκη. Ο Συμμετέχων μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο των σχετικών εγγυήσεων των
άρθρων 44-50 του ΓΚΠΔ κατόπιν αιτήματός του.

5. Η διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων από την Διοργανώτρια διαρκεί μέχρι την ανάκληση της
παρούσας συγκατάθεσης από τον Παραγωγό, χωρίς να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από το έτος συλλογής
τους, όποτε καταστρέφονται από τα έγχαρτα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της Διοργανώτριας.
6. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού
της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία καθώς και εναντίωσης στην
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, τα οποία μπορούν να ασκούν με αποστολή σχετικής επικοινωνίας
προς την Διοργανώτρια στο ακόλουθο e-mail επικοινωνίας enstasi@cornaromecorteva. Οι Συμμετέχοντες
έχουν το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 13, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, complaints@dpa.gr), εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται προσβολή
των δικαιωμάτων τους.
7. Η Διοργανώτρια υποχρεούται να ανταποκρίνεται δωρεάν σε κάθε σχετικό αίτημα του Συμμετέχοντος
εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο ακόμη μήνες, λόγω της
πολυπλοκότητας του αιτήματος.
8. Ο Συμμετέχων δικαιούται να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή ομοίως με την παροχή. Η
ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση
προ της ανάκλησής της.
9. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά τους, πως μπορούν να τα ασκήσουν και
σχετικά με την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να διαβάσουν τη
Δήλωση

Απορρήτου

της

CORTEVA

που

είναι

αναρτημένη

στον

ακόλουθο

σύνδεσμο

https://www.corteva.gr/privacy-policy.html
Ο υπογράφων Παραγωγός, κατόπιν πλήρους λήψης γνώσης των παραπάνω, παρέχω την ανεπιφύλακτη
συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Ο Παραγωγός/ Συμμετέχων
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

Ημερομηνία

