
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
“Buy and Win” 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», 
που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, τηλ. 2106269400 
(εφεξής η «Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό που θα διεξάγεται σε όλα τα 
καταστήματα που λειτουργεί η Εταιρεία στην Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα σε 
22 αεροδρόμια, 14 λιμάνια και 11 συνοριακούς σταθμούς, με την ονομασία “ Buy and 
Win” . 

 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Ο διαγωνισμός  θα διαρκέσει  από την 1η Ιουλίου 2022 και ώρα 00:00:01 έως και την 30η 
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59:59. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  

(α) όσοι πραγματοποιούν αγορές από τα καταστήματα που ανήκουν στην Εταιρεία, 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία και 
ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, εξαιρουμένων όμως, των 
εργαζομένων της Εταιρείας και των συζύγων καθώς και των συγγενών 1ου και 2ου βαθμού 
αυτών. 

(β) δεδομένου ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά 
οποιουδήποτε προϊόντος της Εταιρείας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εναλλακτικά να 
λαμβάνει δωρεάν έως ένα (1) κουπόνι συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διαγωνισμού από τα γραφεία της Εταιρείας  (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος Αττικής), κατά τις ημέρες Δευτέρα & Τρίτη και ώρες 11.00 - 14.00.  

Αφού αποκτήσουν τον κωδικό (ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κουπόνι) και 
αποδεχτούν τους όρους και κανόνες συμμετοχής, οι συμμετέχοντες μπορούν να 
επισκεφθούν την ειδική ιστοσελίδα “buyandwin.gr”  (εφεξής “microsite”) και να 
συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στην κλήρωση.  

ΑΡΘΡΟ 3 -  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:  

(i) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει του  άρθρου 2 ανωτέρω, 
(ii) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή 

του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς 
την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, 

(iii) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των 
παρόντων όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,   

http://buyandwin.gr/


Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου νικητή, 
αυτός χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του να του αποδοθεί το δώρο και η 
Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούται να προβεί είτε στην 
ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στη διάθεση τους με οποιαδήποτε 
διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΩΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
I. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα δοθούν συνολικά σε 15 νικητές, δώρα ως 

ακολούθως: 
   

i. Το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ σε 3 συνολικά τυχερούς (15.000 ευρώ σε κάθε 1 
τυχερό με ποσό 5.000 ευρώ έκαστος) 

 
Το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό τον 
οποίο θα τηρεί ο νικητής, τα στοιχεία του οποίου θα υποδεικνύονται από τον ίδιο το 
νικητή. Υπόχρεος να καταβάλει το φόρο που αναλογεί στο ως άνω ποσό σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε σχετικό έξοδο είναι ο νικητής. 

 
ii. 3 διήμερες διανυκτερεύσεις (τρεις μέρες) για δύο άτομα με πρωϊνό (1 τυχερός ανά 

μήνα με μία διήμερη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο) σε ένα από τα Luxury Resorts της 
Grecotel, κατόπιν διαθεσιμότητας εκάστου ξενοδοχείου κατά την περίοδο που θα 
επιλεγεί από τον νικητή και ειδικότερα, αφενός μεν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – 
Οκτώβριο 2022, αφετέρου  κατά τους μήνες Απρίλιο-Οκτώβριο 2023, με εξαίρεση 
τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο, τις περιόδους υψηλών πληροτήτων, τις επίσημες 
αργίες και εορταστικές περιόδους  (Πάσχα, 3ήμερο Αγίου Πνεύματος, Πρωτομαγιά, 
Εθνικές εορτές) στα κάτωθι ξενοδοχεία:  

              ● PALACE ATHENA (Κέντρο Αθήνα) / δύο (2) διανυκτερεύσεις 
              ● VOULIAGMENI SUITES (Βουλιαγμένη) / δύο (2) διανυκτερεύσεις      
              ● FILOXENIA (Καλαμάτα) / δύο (2) διανυκτερεύσεις 

 
Οι διανυκτερεύσεις τις οποίες θα κερδίσουν 3 συνολικά τυχεροί συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό σε ένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα ξενοδοχεία, η φιλοξενία σε αυτά 
προϋποθέτει (α) την ύπαρξη διαθεσιμότητας την περίοδο που επιθυμεί να 
φιλοξενηθεί ο νικητής (β) την εμπρόθεσμη επικοινωνία του νικητή (τηλεφωνικά ή με 
email) 30 ημέρες πριν τη διαμονή με το Κεντρικό Τμήμα Κρατήσεων της Grecotel για 
την πραγματοποίηση της κράτησης: τηλ. +30-210-7280400, email: 
book@grecotel.com. Η διαμονή θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
υπό 4.I.ii., την περίοδο που λειτουργούν τα ξενοδοχεία (Απρίλιος – Οκτώβριος) με 
την εξαίρεση της περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου καθώς και των ημερών εθνικών 
αργιών, των περιόδων υψηλών πληροτήτων, και των εορταστικών περιόδων. 
Δικαίωμα διαμονής έχει ο νικητής (και ένα άτομο της επιλογής του), του οποίου 
(νικητή) τα στοιχεία θα κοινοποιηθούν από την Εταιρεία την ημέρα της κλήρωσης. Η 
διαμονή δεν είναι εξαργυρώσιμη ούτε μεταβιβάσιμη.  
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Σημειώνεται ότι η εταιρεία Grecotel δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που ο 
νικητής δεν πραγματοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο τις διαμονές στα αναφερόμενα 
στον παρόν ξενοδοχεία. 
 

iii. 18 ζεύγη αεροπορικών εισιτηρίων (πακέτα δύο ατόμων) τα οποία θα κερδίσουν 9 
τυχεροί συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αφορούν εισιτήρια οικονομικής θέσης με 
επιστροφή και αφορούν στις απ’ ευθείας διαδρομές που καλύπτει η AEGEAN 
AIRLINES (point-to-point). Όλοι οι φόροι και τα τέλη αεροδρομίου περιλαμβάνονται 
στην  προσφορά. Αλλαγή των εισιτηρίων μπορεί να γίνει μόνο αναφορικά με 
ημερομηνίες και ώρες αναχώρησης. Αλλαγές σχετικά με τη θέση του ταξιδιού είναι 
μη αποδεκτές ενώ  θα υπάρχει επιπλέον χρέωση 20 ευρώ ανά εισιτήριο για κάθε 
αλλαγή που προκύπτει μετά την έκδοση των εισιτηρίων. Τα  εισιτήρια προσφέρονται 
επί τη βάσει  επιβεβαιωμένης θέσης (Space Confirmed) και δεν μπορούν να 
εκδοθούν σε ανοιχτή ημερομηνία (open), ενώ τα ταξίδια θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31.08.2022. Σημειώνεται ότι τα ταξίδια ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ τις παρακάτω χρονικές περιόδους (blackout periods): 
22/12/2022-07/01/2023, 12/04/2023-20/04/2023. Η πραγματοποίηση της 
κράτησης και έκδοσης των εισιτηρίων υπόκειται στους περιορισμούς της 
διαθεσιμότητας θέσεων κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού, πρέπει να 
ολοκληρωθούν κατά τον ίδιο χρόνο και τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία 
αναχώρησης. Η έκδοση εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από το τμήμα έκδοσης 
εισιτηρίων της Aegean Airlines. Για την κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων, οι 
δικαιούχοι θα επικοινωνούν αποκλειστικά με το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων της 
εταιρείας στο servicingoffice@aegeanair.com ή στο τηλέφωνο +30 2106261709 από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00 (τοπική ώρα Ελλάδος). Τα εισιτήρια δεν 
επαναπωλούνται ούτε μεταβιβάζονται. Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων ή 
άλλη αντικατάσταση. Τα εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πτήσεις  που 
εκτελούνται από την Aegean Airlines. Αλλαγή μεταφορέα δεν επιτρέπεται. Η 
ευθύνη του αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την Ελληνική και 
Διεθνή νομοθεσία.    

 
II. Κάθε μήνα, στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, θα 

κληρώνεται το ποσό των 5.000 ευρώ σε ένα νικητή και 1 τριήμερη διαμονή (δύο 
διανυκτερεύσεις) για δύο άτομα με πρωϊνό σε ένα νικητή, σε ένα από τα ανωτέρω 
Luxury Resorts της Grecotel και από 1 ζεύγος αεροπορικών εισιτηρίων (πακέτα 2 
ατόμων) σε 3 συνολικά νικητές. Σημειώνεται ότι η ανταλλαγή των δώρων ή η 
αντικατάστασή τους με άλλα ή η μεταβίβασή τους ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα σε 
οποιαδήποτε τιμή αποκλείεται και δεν μπορεί να ζητηθεί.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

I. Οι επιβάτες που θα πραγματοποιήσουν αγορές από την 1η Ιουλίου 2022 έως και την 
30η Σεπτεμβρίου 2022, θα έχουν τη δυνατότητα με κάθε αγορά (ήτοι με κάθε απόδειξη 
λιανικής πώλησης) που κάνουν (ανεξαρτήτως ποσότητας ειδών) να λάβουν από τα 
ταμεία των εκάστοτε καταστημάτων της Εταιρείας ΕΝΑ (1) κουπόνι με μοναδικό κωδικό 
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αριθμό για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, το οποίο θα αναρτήσουν στο microsite, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται κατωτέρω υπό ΙΙΙ.  
 

II. Πίνακας των προϊόντων η αγορά των οποίων δίνει δικαίωμα επιπλέον συμμετοχής στην 
κλήρωση:  

 
 

III. Οι επιβάτες εφόσον λάβουν τo κουπόνι που τους αντιστοιχεί από τα ταμεία του 
καταστήματος της Εταιρείας, θα πρέπει να επισκεφθούν το microsite και να 
ακολουθήσουν τα βήματα όπως εμφανίζονται στο κουπόνι. Εάν ο πελάτης έχει 
αγοράσει κάποιο από τα είδη των χορηγών πρέπει να τα επιλέξει (διατίθεται μία λίστα 
με τα είδη και φωτογραφίες) στο microsite και με αυτό τον τρόπο αυτόματα λαμβάνει 
επιπλέον συμμετοχές. Η ακρίβεια των δηλωθέντων από τον πελάτη όσον αφορά, την 
αγορά των ειδών των χορηγών και της προπαραγγελίας, θα ελέγχεται από την Εταιρεία 
προτού κατακυρωθεί σε αυτόν το δώρο το οποίο έχει τυχόν κερδίσει.  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο επιβάτης θα πρέπει να εγγραφεί στο πρόγραμμα 
Loyalty RED BY DUFRY. Oι επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα προσωπικά 
στοιχεία τους, ώστε να εγγραφούν στο πρόγραμμα Loyalty RED BY DUFRY, ή να 
συνδεθούν αν είναι ήδη μέλη του προγράμματος. 

IV.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά οποιουδήποτε 
προϊόντος της Εταιρείας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εναλλακτικά να λαμβάνει ΕΝΑ 
(1) κουπόνι συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού από τα γραφεία της 
Εταιρείας  (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος Αττικής), κατά τις ημέρες 
Δευτέρα & Τρίτη και ώρες 11.00- 14.00. Εάν κάποιος θέλει να συμμετέχει στο 
διαγωνισμό αλλά δεν θέλει ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το microsite, θα μπορεί να 
επικοινωνεί με την εταιρεία, με την κυρία Eύα Μπρούζου (Τηλ. 210-6269585, e-mail: 
ebrouzou@dutyfreeshops.gr & info@dutyfeeshops.gr, προκειμένου να τον 
καθοδηγήσει ως προς τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
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V. H ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε 3 κληρώσεις που θα λάβουν χώρα 
παρουσία του Συμβολαιογράφου Αθηνών, κ. Χαράλαμπου Διονυσίου Μαρίνου, 
κατοίκου Αθήνας (οδός Σόλωνος, αριθμός 107, τηλ.: 210-3822751) και ενός 
εκπροσώπου της Εταιρείας, στα κεντρικά γραφεία της, στις ακόλουθες ημερομηνίες και 
ώρες:  
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022, ώρα 10.00,  
Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 10.00,  
Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022, ώρα 10.00, 
  

Στην κλήρωση δύναται να παραστεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί. Η κάθε κλήρωση θα γίνει 
κατά τον ακόλουθο τρόπο: Τα στοιχεία των συμμετεχόντων καταχωρούνται στη βάση 
δεδομένων του Loyalty RED BY DUFRY, η οποία θα αποσπάται σε ξεχωριστό αρχείο Excel 
για τις ανάγκες της κλήρωσης. Οι νικητές θα προκύπτουν από τυχαία κλήρωση μέσω της 
πλατφόρμας https://www.random.org/ και θα γίνεται επιβεβαίωση ότι οι νικητές 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Από την κάθε κλήρωση θα προκύπτει (α) ένας νικητής 
που θα κερδίζει το ποσό των € 10.000 και 1 αναπληρωματικός, (β) ένας νικητής που θα 
κερδίζει μία τετραήμερη διαμονή (τρεις διανυκτερεύσεις) για δύο άτομα με πρωινό, σε 
ένα από τα ως άνω Luxury Resorts της Grecotel και 1 αναπληρωματικός, (γ) 3 νικητές που 
θα κερδίζουν από 1 ζεύγος αεροπορικών εισιτηρίων, κατά τα ως άνω υπό 4.I.iii 
αναφερόμενα και 3 αναπληρωματικοί. Νικητές που κληρώνονται και δεν πληρούν τις ως 
άνω υπό 2, 3 και 5 προϋποθέσεις και όρους, θα ακυρώνονται και θα συνεχίζεται η 
διαδικασία κλήρωσης μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός έγκυρων νικητών 
και των αναπληρωματικών αυτών.  
 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ  

I. Οι νικητές ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο Loyalty RΕD BY DUFRY), εντός 48 
ωρών μετά την κλήρωση για το δώρο που έχουν κερδίσει και τον τρόπο παραλαβής του.  

II. Στις περιπτώσεις μη εύρεσης του νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή 
επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας όσον αφορά στην 
κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του εντός ενός μηνός από την ημέρα κάθε μίας 
κλήρωσης στην οποία ο ίδιος κληρώθηκε, δηλ. μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2022 για την 1η 
κλήρωση, την 7η Οκτωβρίου 2022 για τη 2η κλήρωση και την 5η Νοεμβρίου 2022 για την 
3η κλήρωση, τότε θα χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του να του αποδοθεί το 
δώρο.  

III. Μετά τις ως άνω ημερομηνίες, ο νικητής θα χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά 
του να του αποδοθεί το δώρο του και η Εταιρεία θα απαλλάσσεται από κάθε σχετική 
ευθύνη, ενώ το δώρο θα μεταφέρεται στον πρώτο αναπληρωματικό και αν αυτός δεν 
ευρεθεί, ή εάν αρνηθεί να παραλάβει το δώρο, ή σε περίπτωση επίδειξης εκ μέρους του 
αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας όσον αφορά την κατοχύρωση και παραλαβή του 
δώρου εντός μηνός από τις ως άνω καταληκτικές ημερομηνίες, το δώρο θα μεταφέρεται 
στον αναπληρωματικό. Εάν και ο αναπληρωματικός δεν ευρεθεί, ή εάν αρνηθεί να 
παραλάβει το δώρο, ή σε περίπτωση επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή 
αδράνειας όσον αφορά την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου εντός επίσης εντός 
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μηνός από την καταληκτική ημερομηνία εύρεσης του πρώτου αναπληρωματικού, τότε η 
Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, θα δικαιούται δε να προβεί είτε στην 
ακύρωση των μη αποδοθέντων, είτε στη διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και 
ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 
σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας. Το κουπόνι 
είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Η Εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, 
ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, να αλλάξει 
τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες 
συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωσή της η οποία θα 
δημοσιευθεί νόμιμα. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι 
των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που ενδεχομένως 
ματαιωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε 
δικαίωμα κατά της Εταιρείας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη 
συνέχιση του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για 
τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του δώρου, για τα οποία οι νικητές θα πρέπει 
να απευθύνονται απευθείας στις αντίστοιχες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ανάλογα με 
το δώρο.  
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και 
ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλέγονται κατά τη συμπλήρωση τoυ 
σχετικού πεδίου συμμετοχής και εγγραφής στην εφαρμογή LOYALTY RED BY DUFRY της 
Εταιρείας DUFRY και επεξεργάζονται σύμφωνα με τους όρους του LOYALTY RED BY 
DUFRY και της Πολιτικής Τήρησης Απορρήτου της DUFRY για τους σκοπούς του 
διαγωνισμού.  
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της 
ως άνω συγκατάθεσής του, πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, 
ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των διατάξεων 
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποστέλλοντας e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  privacy@dufry.com. Σημειώνεται ότι η ανάκληση της 
συγκατάθεσης πριν την παραλαβή τυχόν δώρου θα συνεπάγεται την αδυναμία της 
Εταιρείας να επικοινωνήσει μαζί του για τους σκοπούς του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ  
Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 
του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, των οποίων οι συμμετέχοντες έχουν λάβει 
γνώση.  
 
 
 

mailto:privacy@dufry.com


ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ  
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά 
σχετικά με το διαγωνισμό, θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των 
Αθηνών. 
 
Άγιος Στέφανος 29.6.2022 
 


