1] Η εταιρεία με την επωνυμία "Digital Newstart media Εκδόσεις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ" με διακριτικό
τίτλο DNM GROUP (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Αθήνα, Κολωνάκι 10673,
σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις Ρήγας Sunset Ο.Ε. που εδρεύει, στην Ουρανούπολη & το ATHOS
Restaurant – bar που εδρεύει, στην Ουρανούπολη (καλούμενες εφεξής Sunset hotel και ATHOS
Restaurant - Bar), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) προωθητική ενέργεια με τίτλο
«PRONEWS Διαγωνισμός» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο του οποίου, μία/ένας τυχερή/ός θα
κληρωθεί με έπαθλο ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο και ένα γεύμα δύο ατόμων στο εστιατόριο. Σκοπός
των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων
συμμετοχής στον Διαγωνισμό, της διαδικασίας επιλογής και ανάδειξης νικητή στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού.
2] Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και Κύπρου που έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι
εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των Sunset hotel και ATHOS Restaurant - Bar, οι συγγενείς τους α΄
και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Για τη
συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου.
Κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει δηλώσει “fan” της σελίδας “
PRONEWS ” της Διοργανώτριας (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν των όρων εγγραφής του
Facebook).
3] Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από τις 11:00π.μ. τη Δευτέρα 31ης Δεκεμβρίου 2018 έως
και τις 13:59μ.μ. της 13ης Ιανουαρίου 2019 (εφεξής «Διάρκεια»).
4] Στη σελίδα του PRONEWS στο Youtube (https://bit.ly/2VjAGXH), κάθε
συμμετέχων θα καλείται να κάνει εγγραφή στη σελίδα Pronews Τv , «Μου αρέσει» στη σελίδα
(https://www.facebook.com/Athos.Restaurant) του Athos Restaurant και «Μου αρέσει» στη σελίδα του
pronews στο facebook (https://www.facebook.com/pronews.gr/). Έπειτα μπαίνει στη κλήρωση για
έπαθλο ένα τετραήμερο (τρεις συνεχόμενες διανυκτερεύσεις) από 02 Μαΐου 2019 έως 28 Ιουνίου 2019.
5] Τα δώρα του Διαγωνισμού (τα "Δώρα") είναι: ένα τετραήμερο τρεις συνεχόμενες διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο σε δίκλινο δωμάτιο και ένα γεύμα δύο ατόμων στο εστιατόριο. Η Διοργανώτρια έχει το
δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού, στην σελίδα της στο Facebook με post ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
6] Η επικοινωνία με τους νικητές, με οδηγίες για την παραλαβή των δώρων τους, θα γίνει μέσω email
που θα αποσταλεί στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή
τους στο Facebook. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών από
την ανακοίνωση του ονόματός του στο Facebook στη σελίδα του PRONEWS, η συμμετοχή ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
Από τους νικητές θα ζητούνται μέσω email τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα χρήστη Facebook,
ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, ΑΔΤ, κλπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας
κατά την παράδοση των Δώρων. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να
ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις
κάποιου από τους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός
των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται
στο πρόσωπό του. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από τον
Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την
άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα
μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από
τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών,
μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή
πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ. Επιπλέον, κάθε συμμετοχή στον
Διαγωνισμό θα εξετάζεται ως προς τη συμμόρφωσή της με τους παρόντες όρους και σε περίπτωση που
αυτή δεν πληροί τα κριτήρια υποβολής που καθορίζονται σε αυτούς, περιέχει απαγορευμένο
περιεχόμενο ή/και θεωρείται, κατά την αποκλειστική κρίση της Διοργανώτριας, ως ακατάλληλη, θα
αποκλείεται. Η Διοργανώτρια, σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει
κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της
συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.
7] 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.
8] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να
τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα
προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους Αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού ή /και να
ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωσή της στη σελίδα της στο Facebook Οι
τροποποιηθέντες Αναλυτικοί Όροι θα ισχύουν από την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης της
Διοργανώτριας στη σελίδα της στο Facebook. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, σε
περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της, να μην προσφέρει στους
νικητές τα δώρα, ούτε εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα
υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Σε οποιαδήποτε από
τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και οι Sunset hotel και ATHOS Restaurant - Bar ουδεμία
ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ματαίωσης του
Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε
νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,
ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του «PRONEWS».
10] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά
τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και οι Sunset hotel και ATHOS Restaurant - Bar δεν αναλαμβάνουν
καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους
διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του
Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις
τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.
11] Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στο Facebook και

στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση
τους έναντι των εταιρειών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και οι Sunset hotel και ATHOS Restaurant - Bar
δεν ευθύνονται σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής, ή άλλων προβλημάτων, που θα
προκύψουν στο Διαγωνισμό λόγω βλάβης στο Facebook ή/και στη σελίδα της Διοργανώτριας στο
Facebook.
12] Όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους
παρόντες όρους συμμετοχής και μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά μέσω ενός (1) ενεργού
λογαριασμού που τηρούν οι ίδιοι στο FB. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους
παρόντες όρους υποχρεούται να μη συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, καθώς η συμμετοχή σε αυτόν
σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων συμμετοχής. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες
αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν οι συμμετέχοντες και η οποία καταχωρείται
αυτόματα μέσω της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
αλλά στους ιδίους,
(β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή
τους στον Διαγωνισμό στον οποίο θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο)
(δ) με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της
προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια ή και οι Sunset hotel και ATHOS
Restaurant - Bar, τα προσωπικά τους δεδομένα (όνομα χρήστη FB, ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και
ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού,
(στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του
Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του ονόματος του
νικητή ή/και του ονόματος χρήστη FB, μέσω οποιουδήποτε μέσου ή/και του διαδικτύου οποτεδήποτε,
χωρίς περιορισμό. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.
(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε
σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης,
(η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας ή και της ALKYONIS
HOTEL σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για
τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.
13] Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και
υποβολή των στοιχείων τους στη σχετική φόρμα του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία
ευθύνη για φόρμες που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν
συμφωνούν με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους θα θεωρούνται άκυρες. Η Διοργανώτρια θα
κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων,
είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια ή μέσω των Superior One Boutique HOTEL και
Restaurant Βελιγράδι, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια
προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό την ενημέρωση για τις
μελλοντικές προωθητικές ενέργειες. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη

Διοργανώτρια και τον Εκτελούντα την Επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει). Όσον αφορά το νικητή του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια, είτε η ίδια ή/και ο
Εκτελών την Επεξεργασία κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργασθούν τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τον ίδιο, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο αυτό καθώς και την πραγματοποίηση
όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα
δικαιώματα που προέρχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα
ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως). Για τυχόν άσκηση των
σχετικών δικαιωμάτων από τους συμμετέχοντες, οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο
τηλέφωνο: 2310 591595.
14] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των Αναλυτικών Όρων και
συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει,
χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
15] Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε
διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

