
 

 

Όροι Χρήσης διαγωνισμού “ Σχεδιάζω τη μάσκα μου - #imaskamou ” 
 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία  «ΠΡΟΛΗΨΙΣ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  Προληπτικής, 

Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής», που εδρεύει στην οδό Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι 151 25, 

ΑΦΜ 090073178, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διαχειρίστρια αυτής κα Αθηνά 

Λινού (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας ως «Ινστιτούτο Prolepsis» ή «Διοργανώτρια»), διοργανώνει 

προωθητική ενέργεια (στο εξής «διαγωνισμός»)  με τους ακόλουθους όρους: 

1. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής – Εξαιρέσεις συμμετοχής     

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα που αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 

όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. 

Για την έγκαιρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο/η συμμετέχων/ουσα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους κα να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση, που ο/η 

συμμετέχων/ουσα είναι κάτω από 18, θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή 

του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν ο νικητής του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, 

μπορεί να παραλάβει το δώρο μόνο με την επίδειξη της συγκεκριμένης έγγραφης συγκατάθεσης.  

Στον διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα στελέχη και το προσωπικό/εργαζόμενοι της 

εταιρείας «Ινστιτούτο Prolepsis» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων 

εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον πρώτο (Α) βαθμό.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο/η συμμετέχων/-ουσα πρέπει να διαθέτει ενεργό λογαριασμό στο 

Instagram καθώς και έγκυρη και εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

2. Διάρκεια     

Η διάρκεια του εν λόγω διαγωνισμού αρχίζει στις 10 Αυγούστου 2020 και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 

και ώρα 15:00.  

3. Συμμετοχή στην ενέργεια     

Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με 

κανέναν τρόπο. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν ρητά ότι έχουν αποδεχθεί τους 

όρους εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι 

της Διοργανώτριας για θέματα που αφορούν στο λογαριασμό τους (π.χ ορθή και αληθής διαχείριση του 

προφίλ τους, χρήση δεδομένων τους). 



4. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ο/η συμμετέχων/-ουσα μπορεί να συμμετάσχει με τον 

παρακάτω τρόπο: 

Στον Instagram λογαριασμό του «Ινστιτούτου Prolepsis», θα αναρτηθεί ως post, εικόνα με την 

ανακοίνωση του διαγωνισμού. Για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ο χρήστης θα πρέπει:  

i. Είτε να ζωγραφίσει / σχεδιάσει το δικό του σχέδιο σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμα 

διαστάσεων 18 x 9,5 cm, είτε να κατεβάσει την εικόνα από τον σύνδεσμο https://bit.ly/33zC275 

που θα αναφέρεται και στο post και να ζωγραφίσει / σχεδιάσει το δικό του σχέδιο. Κατόπιν θα 

πρέπει να το φωτογραφήσει ή να το σκανάρει. Το σχέδιο πρέπει να είναι πρωτότυπο και να 

είναι ο συμμετέχων/-ουσα ο/η δημιουργός.  Δεν πρέπει να προσβάλει πνευματικά δικαιώματα 

άλλου καλλιτέχνη / προσώπου.  Επίσης το σχέδιο δεν πρέπει να είναι προσβλητικό και γενικά 

αντίθετο στο νόμο και στα χρηστά συνναλλακτικά ήθη κατά την απόλυτη κρίση της 

Διοργανώτριας. Την ευθύνη σε περίπτωση προσβολής, πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή της 

τιμής/της προσωπικότητας/της υπόληψης τρίτου φέρει ο/η συμμετέχων-ουσα και οφείλει να 

αποζημιώσει τη Διοργανώτρια για κάθε βλάβη ηθική ή υλική προκύψει από την ανάρτηση της 

φωτογραφίας του. 

ii. Να ανεβάσει στο Instagram τη φωτογραφία υψηλή ανάλυσης του σχεδίου με hashtag 

#imaskamou 

iii. Να στείλει τη φωτογραφία με email στο info@prolepsis.gr (Θέμα: #imaskamou) με το 

ονοματεπώνυμό και το Instagram nickname. 

iv. Nα ακολουθήσει (να κάνει follow) τον λογαριασμό του «Ινστιτούτου Prolepsis» @prolepsisgr 

στο Instagram. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και στην κλήρωση αποκτά όποιο φυσικό πρόσωπο ολοκληρώσει 

όλα τα βήματα του διαγωνισμού.  

Το ονοματεπώνυμο του κάθε συμμετέχοντα θα λαµβάνεται από το email που θα σταλεί στο  

info@prolepsis.gr (Θέμα: #imaskamou). 

Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό.  

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα προ της εκτέλεσης της κλήρωσης να διαγράφει – αποκλείει συμμετοχές 

που είναι προδήλως ελαττωματικές ή δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα ή καθίσταται σε κάθε 

περίπτωση αντικειμενικά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η ταυτοποίηση του/της συμμετέχοντα/-ουσας 

σε περίπτωση που είναι νικητής/-τρια. 

5. Δώρα και Κλήρωση     

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι δύο tablet, τα οποία θα δοθούν σε δύο νικητές/-τριες (ένα tablet για 

κάθε νικητή/-τρια), που θα αναδειχθούν μεταξύ των συμμετεχόντων/-ουσών που τήρησαν τους όρους 

του παρόντος και ιδίως του όρου 4. 

Ο ένας νικητής/- τρια θα αναδειχθεί μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ηλεκτρονική κλήρωση, θα 

πραγματοποιηθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο που δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης στις 16 

Σεπτεμβρίου 2020, στα γραφεία της Διοργανώτριας (Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι).  

https://bit.ly/33zC275
mailto:info@prolepsis.gr
mailto:info@prolepsis.gr


Από την ανωτέρω κλήρωση, θα αναδειχθεί: ένας (1) νικητής/-τρια και δύο (2) επιλαχόντες (α΄ επιλαχών, 

β’ επιλαχών κατά τη σειρά ανάδειξής τους), σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής/-τρια 

δεν αποδεχθεί το δώρο ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεσή του. 

Το όνομα του προφίλ του νικητή/-τριας θα ανακοινωθεί μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού του 

Ινστιτούτου Prolepsis στο Instagram με post στη ροή και σε story από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 18 

Σεπτεμβρίου, μαζί με τη φωτογραφία της μάσκας που σχεδίασε. 

Ο/Η νικητής/-τρια για να επιβεβαιώσει το δώρο του θα πρέπει να στείλει προσωπικό μήνυμα στον 

Instagram λογαριασμό του «Ινστιτούτου Prolepsis» ή στο email info@prolepsis.gr.  

Εάν δεν αποστείλει το ανωτέρω μήνυμα σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων, το «Ινστιτούτο Prolepsis» θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα με email ή 

μέσω Instagram. Εάν και ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, 

το «Ινστιτούτο Prolepsis» θα επικοινωνήσει με τον δεύτερο επιλαχόντα.  

Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο 

που προκύπτει από την κλήρωση θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.  

Ο έτερος νικητής/-τρια θα αναδειχθεί από επιτροπή ειδικών στον χώρο των εικαστικών, η οποία θα 

αξιολογήσει όλα τα σχέδια που θα αναρτηθούν την περίοδο του διαγωνισμού. Στην εν λόγω επιτροπή 

δεν θα δοθούν τα ονόματα των συμμετέχοντων ή άλλα προσωπικά στοιχεία.  

Το όνομα του προφίλ και του εν λόγω νικητή/-τριας θα ανακοινωθεί μέσω του επαγγελματικού 

λογαριασμού του Ινστιτούτου Prolepsis στο Instagram με post στη ροή και σε story από τις 16 

Σεπτεμβρίου έως τις 18 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη φωτογραφία της μάσκας που σχεδίασε. Ο νικητής/-τρια 

για να επιβεβαιώσει το δώρο του θα πρέπει να στείλει προσωπικό μήνυμα στον Instagram λογαριασμό 

του «Ινστιτούτου Prolepsis». Εάν δεν αποστείλει το ανωτέρω μήνυμα σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών 

μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.  

Από τη στιγμή που ο/η νικητής/-τρια επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια για το δώρο, η Διοργανώτρια θα 

ζητήσει τα πλήρη στοιχεία του/της, δηλαδή ονοματεπώνυμο και αριθμός κινητής τηλεφωνίας, για τη 

δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. 

Οι νικητές μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία του Ινστιτούτου Prolepsis στην οδό 

Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι 151 25. To δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος/η ίδια μετά από ταυτοποίηση 

των στοιχείων του/της με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος/η ίδια δε 

μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του/της, του 

οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή/-τριας, κατά την 

παραλαβή των δώρων. 

6. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να 

συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με 

προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο 

της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση στον Instagram 
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λογαριασμό του «Ινστιτούτου Prolepsis». Η διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να 

τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε 

και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλος ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, 

η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση 

των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές. 

Επίσης η διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους 

του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την 

εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός 

να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. 

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια  

σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκλησή της από τη 

Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές, αυτές θα θεωρούνται 

αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν θα επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.     

Οι συμμετέχοντες ρητά και ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματος 

προφίλ που διατηρούν στο Instagram. 

7.  Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω 

σελίδας της Διοργανώτριας στο Instagram δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω 

προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει 

μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού 

τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι 

οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη 

για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο 

ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος 

συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος  με απατηλά μέσα, δεν θα 

του απονεμηθεί το δώρο του ή θα  χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια 

στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.     

8. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της 

σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα 

τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει 

καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε 

λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για 

τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, 

απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 

από το παρόν και απαλλάσσεται αζημίως των υποχρεώσεών της. 

 



9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/Προσωπικότητας   

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (ονοματεπώνυμο-προφιλ στο instagram, 

τηλέφωνο επικοινωνίας) είναι η Διοργανώτρια, δηλαδή το Ινστιτούτο Prolepsis (Φραγκοκλησσιας 7, 

Μαρούσι), το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σεβόμενο τη σχετική 

νομοθεσία και λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλειά τους.  

Η επεξεργασία θα γίνει μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ινστιτούτου Prolepsis με σκοπό τη 

διενέργεια του διαγωνισμού, την προβολή των αποτελεσμάτων του, την απόδοση των δώρων, την 

προβολή και προώθηση του διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση 

τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της και την ικανοποίηση 

τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, στο 

πλαίσιο του διαγωνισμού, θα συγκεντρωθούν όλα τα ονόματα και προφίλ στο instagram καθώς και τα 

email ανά συμμετέχοντα. 

Στη συνέχεια, αφού επιλεγούν οι νικητές, η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει τα ονόματα- προφίλ των 

νικητών στη σελίδα της στο Instagram για την προώθηση του διαγωνισμού και για να καταστεί δυνατή η 

επικοινωνία μαζί τους. Επιπλέον, ενδέχεται να σταλεί απευθείας μήνυμα στο Instagram ή email, χωρίς 

αυτό να θεωρείται μήνυμα spam. 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο και email) διατηρούνται μετά το τέλος 

του διαγωνισμού για να λαμβάνουν ενημερώσεις με email για τις δράσεις της Διοργανώτριας. Ομοίως 

και τα προσωπικά δεδομένα των νικητών, με επιπλέον σκοπό την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας 

αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Διοργανώτριας και με την απόδοση του δώρου. 

Οι συμμετέχοντες έχουν  το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική 

ισχύ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 

συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Παράλληλα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο 

Prolepsis στο email dpo@prolepsis.gr ή στο τηλ. 210 6255700 για οποιαδήποτε πληροφορία και για να 

ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή/και περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων σας βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Σε κάθε 

άλλη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι υπάρχει παράβαση του ΓΚΠΔ αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα 

σας, την οποία έχετε πρωτίστως επικοινωνήσει στην Prolepsis χωρίς να λάβετε ικανοποιητική απάντηση,  

μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

10 . Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία  

Οι συμμετέχοντες, υπενθυμίζεται και υπογραμμίζεται, ότι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως 

δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας.  

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που 

διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο www.prolepsis.gr 

mailto:dpo@prolepsis.gr

