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Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό του Facebook  

  
Οι ακόλουθοι όροι (“Όροι Συμμετοχής”) ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Με τη 
συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν με τους ακόλουθους όρους.   
  

1. Δικαίωμα Συμμετοχής/ Συμμετοχή  
   
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε άτομο άνω των 18 ετών που διαμένει στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο με το όνομά τους. Όλοι οι εργαζόμενοι στη Dr.Schär, 
όλοι όσοι εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη/ διεξαγωγή του διαγωνισμού (π.χ 
πρακτορεία, σύμβουλοι, προμηθευτές), καθώς και μέλη των οικογενειών των προαναφερθέντων, 
αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.  
  
Στην περίπτωση που ο διοργανωτής διαπιστώσει οποιουδήποτε είδους τεχνικούς χειρισμούς ή 
παραβίαση των όρων συμμετοχής, έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τους εν λόγω συμμετέχοντες από το 
διαγωνισμό. Παραδείγματα τεχνικών χειρισμών είναι, ανάμεσα σε άλλους, οι πολλαπλές 
εγγραφές/συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα και η συμμετοχή μέσω αυτοματοποιημένων 
υπηρεσιών συλλογικής συμμετοχής. Το βραβείο, μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να ανακληθεί εκ των 
υστέρων και να κληρωθεί νέος νικητής.  
  
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτεί συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και πραγματοποιείται μέσω 
του Facebook χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση URL: https://www.facebook.com/schaer.gr  
  
Η συμμετοχή είναι δυνατή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.  
  
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται ως εξής: σύμφωνα με όσα αναγράφονται στη λεζάντα της 
ανάρτησης στο Facebook. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν. Δεν υπάρχουν κρυφά έξοδα.  
  
Επιλογή των νικητών: Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί από όλα τα σχόλια και/ή τα likes κατά 
τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού, όπως αναγράφεται και στην ανάρτηση . Ο νικητής επιλέγεται 
όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης. Παραδείγματα μεθόδων επιλογής είναι τα εξής: οι 
νικητές κληρώνονται ανάμεσα από όλες τις σωστές συμμετοχές, κερδίζουν τα σχόλια με τα περισσότερα 
likes, κερδίζουν οι πρώτες 30 σωστές απαντήσεις κ.ο.κ. Ο διοργανωτής θα έρθει σε επαφή με το νικητή 
είτε με προσωπικό μήνυμα στο Facebook είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Όλα τα βραβεία 
αποστέλλονται από την Dr. Schär ή έναν από τους συνεργαζόμενους φορείς της με τη χρήση υπηρεσίας 
διανομής δεμάτων ή ταχυδρομείου. Τα βραβεία θα αποσταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση εντός 
Ελλάδας που δήλωσε ο νικητής κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Η αποστολή των δώρων γίνεται 
δωρεάν. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει το βραβείο του, πρέπει να επικοινωνήσει με την 
Dr.Schär εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της νίκης, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info.ee@schaer.com με θέμα "Διαγωνισμός Milk Cake".  
  
  

2. Ισχύς/ Απαλλαγή από το Facebook  
  
Οι όροι συμμετοχής ισχύουν για όλους τους διαγωνισμούς που δημοσιεύονται στη σελίδα του Facebook: 

https://www.facebook.com/schaer.gr. Οι διαγωνισμοί στη σελίδα μας δεν έχουν καμία σχέση με την 

Facebook, Inc. ή την Facebook Ireland Ltd. Οι διαγωνισμοί σε καμία περίπτωση δεν χρηματοδοτούνται, 

υποστηρίζονται ή διοργανώνονται από το Facebook και το Facebook δεν φέρει καμία νομική ευθύνη. 

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχει αποκλειστικά η Dr. Schär ως διοργανωτής του 

διαγωνισμού.  

  

3. Βραβεία/ Αστική Ευθύνη  
  
Μετά την ανάδειξη του νικητή, θα απονεμηθεί το εξής βραβείο:   

https://www.facebook.com/schaer.gr
https://www.facebook.com/schaer.gr
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 5 ημέρες για 2 ενήλικες σε ένα ξενοδοχείο 4* στη Ρώμη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 

ταξιδιού. 

Θα γίνει απονομή μόνο υλικού βραβείου. Δεν μπορεί να καταβληθεί το αντίτιμο του βραβείου σε 

μετρητά. Η διεκδίκηση του βραβείου δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτους. Νομικές ενέργειες 

αποκλείονται. 

  

4. Προσωπικά Δεδομένα  
 
Στα πλαίσια του διαγωνισμού, θα συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα από τον νικητή. Τα δεδομένα αυτά 
είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό, συλλέγονται, αποθηκεύονται και 
χρησιμοποιούνται το επώνυμο και το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου κάθε συμμετέχοντα. Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό μας, κάθε συμμετέχων συμφωνεί με 
την πολιτική προστασίας δεδομένων μας.  
  
Με τη συμμετοχή του, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα του θα αποθηκεύονται 
μόνο για τους σκοπούς της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά το τέλος 
του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται για εμπορικούς σκοπούς. Αποκλείεται 
η διαβίβαση σε τρίτους.  
  
Ο συμμετέχων συμφωνεί ότι, οι φωτογραφίες του καθώς και το όνομά του όσον αφορά το διαγωνισμό, 
την επιλογή του νικητή, την επεξεργασία ή την παρουσίαση των συμμετοχών όλων των συμμετεχόντων 
θα δημοσιοποιηθούν στη σελίδα στο Facebook, από τον διοργανωτή ή τρίτους στους οποίους έχει 
ανατεθεί από τον διοργανωτή. Ο συμμετέχων μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων του από 
την DR.SCHÄR ανά πάσα στιγμή εγγράφως ή μεσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση 
privacy@schaer.com. Κατά συνέπεια, τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε 
επεξεργασία και δεν χρησιμοποιούνται. Ο συμμετέχων τότε θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 
  

5. Πρόωρη λήξη του διαγωνισμού 

  
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το διαγωνισμό λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία του διαγωνισμού ή να ακυρώσει ή να τερματίσει το 
διαγωνισμό. Το τελευταίο ισχύει, ιδιαίτερα εάν προκύψουν σφάλματα στο λογισμικό ή/και στο υλικό 
(hardware) ή/και άλλοι τεχνικοί ή/και νομικοί λόγοι, που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή και ορθή 
διεξαγωγή του διαγωνισμού ή να την καταστήσουν αδύνατη.  
. 
  

6. Άλλα  
  
Ο διαγωνισμός υπόκειται αποκλειστικά στο Ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από 
τις ανωτέρω ρήτρες είναι ή καθίστανται άκυρες, ανίσχυρες ή μη εκτελεστές εν όλω ή εν μέρει, οι 
υπόλοιποι όροι παραμένουν ενεργοί. Μια αντίστοιχη έγκυρη ρήτρα παίρνει τη θέση της. Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση ενός ρυθμιστικού κενού. 
  

7. Διοργανωτής του διαγωνισμού 

  
Dr. Schaer AG / SPA Winkelau 9 35014 Burgstall, Italy  
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