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Όροι Διαγωνισμού «Cardlink 500» 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΛΕITOΥΡΠΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» και τον διακριτικό 

τίτλο «ΚΑΡΝΤΛIΝΚ Α.Ε.» με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 41-45, με 

Α.Φ.Μ. 999265069 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη «Cardlink») διοργανώνει, 

ως μέλος του Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής 

Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών που διαρκεί από 05/10/2020έως 10/10/2020, 

προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). 

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο 

πλαίσιο του Διαγωνισμού. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους 

Συμμετοχής, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από 

μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω ειδικής υποσελίδας στην ιστοσελίδα της 

Cardlink, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.cardlink.gr/cardlink500 (εφεξής ο «Ιστότοπος της Cardlink»).   

 

2. Προϋποθέσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (έμποροι) που 

χρησιμοποιούν τερματικά Cardlink ή / και την υπηρεσία  e- commerce της Cardlink  και 

καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο της Cardlink (τηλέφωνο: 210 6303000) κατά το χρονικό 

διάστημα από την 5η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. έως και την 10η Οκτωβρίου 2020 

και ώρα 23:59 μ.μ. προκειμένου να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα (εφόσον 

πραγματοποιείται η κλήση η καταχώρηση του εκάστοτε προσώπου γίνεται καταρχήν 

αυτόματα αλλά δεν αποτελεί συμμετοχή στο διαγωνισμό έως ότου υποβληθεί και η υπό 4.1 

Φόρμα Συμμετοχής). Εφόσον οι συμμετέχοντες είναι φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει αυτά να 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα 

(εφεξής ο «Συμμετέχων»). 

2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα στελέχη, οι 

εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι άλλως διατηρούντες επαγγελματική σχέση ή 

οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με /από τη Cardlink, των θυγατρικών αυτής εταιρειών ή 

εταιρειών του ίδιου ομίλου, καθώς και οι σύζυγοι ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 

μέχρι και το δεύτερο (β) βαθμό. 

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά τα παράβαση 

των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.  

 

https://www.cardlink.gr/cardlink500
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3. Διάρκεια του Διαγωνισμού  

3.1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 5η Οκτωβρίου 2020 και 

ώρα 08:00 π.μ. έως και την 10η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59 μ.μ.. Μετά τη λήξη του 

Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη 

πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει την Cardlink ή/και 

οποιονδήποτε τρίτο. 

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν 

θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν 

θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Cardlink από αυτήν. Στην 

περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό 

αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή 

απαίτηση κατά της Cardlink για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε 

σχετική αξίωσή τους. 

3.3. Η Cardlink έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη 

διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και 

κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις 

ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την 

πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι 

συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπό της, οι δε μεταβολές 

αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον 

Ιστότοπο της Cardlink. 

3.4. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις 

για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Cardlink και θα ισχύουν από την 

ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Cardlink και 

θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι 

Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Cardlink, 

προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.   

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

4.1. Τα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω υπό 2.1 και 2.2 προϋποθέσεις συμμετοχής και 

επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό καλούνται να μεταβούν στον Ιστότοπο της 

Cardlink και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο / επωνυμία του 

Συμμετέχοντος, το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου του Συμμετέχοντος, το ΑΦΜ 

και τα στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο και e-mail) στο Διαγωνισμό  (εφεξής η «Φόρμα 

Συμμετοχής»).  

4.2. Μόλις ο Συμμετέχων συμπληρώσει και υποβάλει τη Φόρμα Συμμετοχής, ενεργοποιείται 

η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την κλήρωση. Η υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής 

συνιστά ανεπιφύλακτη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποδοχή των Όρων 

Συμμετοχής, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή διαδικασία.   

4.3. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 

Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπως αυτοί έχουν τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την 
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Cardlink. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το 

Διαγωνισμό.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από 

κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Cardlink. 

4.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη 

συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων 

Συμμετοχής, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Cardlink, προϊόν παράνομης τεχνικής 

επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Cardlink ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης 

παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα 

συστήματα της Cardlink από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την 

ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού, και (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο 

νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων. 

4.5. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται σε λίστα, αποκτώντας 

αυτοδίκαιο και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετάσχει στην 

κλήρωση.  

4.6. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά στην κλήρωση με τα 

ίδια στοιχεία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων 

συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα 

συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε 

δηλωθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση. 

4.7. Η Cardlink διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να 

απορρίπτει και να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχές που παραβιάζουν τους 

παρόντες Όρους Συμμετοχής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Cardlink μπορεί, 

ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή του δώρου ή άλλης 

τυχόν ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον 

Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους 

πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η 

προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης 

της συμμετοχής. 

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού  

5.1. H ανάδειξη των νικητών γίνεται κατόπιν δέκα (10) ηλεκτρονικών κληρώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Cardlink παρουσία των εκπροσώπων της, την 16η 

Οκτωβρίου 2020 ή σε άλλη ημερομηνία κατ’ επιλογή της Cardlink.  

5.2. Σε κάθε κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Cardlink. Από την κλήρωση θα 

αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες.  

5.3. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν της ανωτέρω κληρώσεως θα ανακοινωθούν 

στον Ιστότοπο της Cardlink και σε άλλους ιστοτόπους κατά την κρίση της Cardlink, καθώς 

και σε εκδήλωση που θα διοργανώσει η Cardlink κατόπιν επικοινωνίας με τους νικητές. 
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6. Δώρο 

6.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι δέκα (10) επιταγές των πεντακοσίων (€ 

500) ευρώ, μια για έκαστο των νικητών.  

6.2. Παράδοση – Παραλαβή του δώρου. Η παράδοση θα γίνει αυτοπροσώπως στο νικητή. 

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παρίσταται κατά την εκδήλωση της παράδοσης των 

δώρων, το δώρο μπορεί να παραληφθεί από τα γραφεία που θα του υποδειχτούν με τους 

εξής τρόπους:  

• εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου 

εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του προσώπου. 

• εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, με επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει η 

εκπροσώπηση του νομικού προσώπου και αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου 

αποδεικτικού της ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου.   

6.3. Εάν ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

διεξαγωγής της κλήρωσης ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, χάνει οριστικά το 

δικαίωμα διεκδίκησης αυτού και η Cardlink διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον 

πρώτο επιλαχόντα της κλήρωσης που διεξήχθη για τη συγκεκριμένη ημέρα διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού, ο οποίος θα καλείται να παραλάβει το δώρο με την ίδια ως άνω διαδικασία. 

6.4. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, απαγορεύεται δε η παραχώρηση ή εκχώρησή 

του από το νικητή σε τρίτο. Η ευθύνη της Cardlink περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη 

διάθεση του δώρου και η Cardlink δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. 

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων η Cardlink 

δεν φέρει καμία ευθύνη. 

6.5. Με την αποδοχή του δώρου οι νικητές δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι 

αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων 

αυτής. 

6.6.  Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά 

μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του δώρου, σύμφωνα με τους 

παρόντες Όρους Συμμετοχής. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή 

στην Ιστοσελίδα της Cardlink δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει 

οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. 

7. Τεχνικά Μέσα 

7.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων 

στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Cardlink δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση 

αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή 

την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό 

πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους 

όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις 
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και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Cardlink δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 

επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.  

7.2. Περαιτέρω, η Cardlink δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν 

λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά,  λόγοι ανωτέρας 

βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης 

με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω 

έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε 

βλάβη προκύψει στον Ιστότοπό της, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την 

προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω 

μη καταχώρησης της ανάρτησής τους. 

7.3. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού 

λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των 

αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την 

ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Cardlink δεν 

βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή 

επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του για 

οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπό της. H Cardlink δεν 

εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός 

τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια 

συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι 

ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. 

 

8. Δημοσιότητα 

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Cardlink στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cardlink.gr/cardlink500. Η Cardlink διατηρεί το 

δικαίωμα να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής καθώς και να αναβάλει 

ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει στον Ιστότοπό 

της, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική της ευχέρεια.    

 

9. Προσωπικά Δεδομένα 

9.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται από την Cardlink με αποκλειστικό 

σκοπό επεξεργασίας της συμμετοχή στο Διαγωνισμό, την ανακοίνωση / δημοσιοποίηση 

αποτελεσμάτων, την ανάδειξη των νικητών, την απόδοση του δώρου, την προβολή και 

προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση 

τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) 

υποχρεώσεων της Cardlink και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα 

πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Η νομική βάση της επεξεργασίας 

προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1β, γ) και στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων).   

https://www.cardlink.gr/cardlink500
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Ειδικότερα, κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής θα ζητηθούν το ονοματεπώνυμο 

/ επωνυμία του Συμμετέχοντος, το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου του 

Συμμετέχοντος, το ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο και e-mail του 

Συμμετέχοντος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας 

δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον 

Διαγωνισμό.  

9.2. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Cardlink για το χρονικό διάστημα και στο 

μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα 

πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των 

δώρων, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα καταστρέφονται, εκτός εάν υπάρχει άλλη 

υφιστάμενη συναλλακτική σχέση με την Cardlink. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για 

το διάστημα που απαιτείται με βάση τις οικείες διατάξεις. 

9.3. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στο Διαγωνισμό και δε 

θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των 

εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Cardlink, οι 

οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του 

Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων. 

9.4. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος της ρητή 

συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Cardlink για την προβολή των αποτελεσμάτων 

του Διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και 

ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Η Cardlink διατηρεί το δικαίωμα να 

χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την 

παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως ενδεικτικά τον 

κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο), οι δε Συμμετέχοντες με τη 

συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχουν αυτομάτως και την προς τούτο 

συναίνεση και εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντάλλαγμα, για όλα τα 

μέσα, διαδικτυακά και μη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  

9.5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος εκ των συμμετεχόντων 

επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και των 

αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 4624/2019, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, 

διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, επικοινωνώντας μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dataprotection@cardlink.gr. Εάν οποιοσδήποτε 

επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr. 

 

10. Λοιποί Όροι 

10.1. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στην 

Cardlink, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και 

υπό τους όρους που τον διέπουν.  

mailto:dataprotection@cardlink.gr
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10.2. Η Cardlink διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη 

διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους 

όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και 

συνακόλουθα την παροχή του δώρου με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπό της με 

ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής 

ενημέρωσης. Οι παρόντες όροι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν 

τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στον 

Ιστότοπο της Cardlink. 

10.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Cardlink ουδεμία ευθύνη φέρει 

έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, 

χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε 

δικαίωμα κατά της Cardlink, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την 

ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

10.4. Η ευθύνη της Cardlink περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Η 

Cardlink δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή 

τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και για οποιαδήποτε 

σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον 

Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

10.5. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω, 

κάθε υποχρέωση της Cardlink παύει να υφίσταται. 

10.6. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως 

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

Cardlink. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, 

αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο 

εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε 

τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια 

της Cardlink. 

10.7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το 

Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. 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. 

 


