Όροι διαγωνισµών TV CRETA
Για το διαγωνισµό «TV CRETA» διοργανώνει η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» που εφεξής καλείται «TV CRETA » µε τεχνικό πάροχο την «ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A»,
εφεξής «NEWSPHONE HELLAS S.A», ισχύουν τα κάτωθι:
1] Στο διαγωνισµό «TV CRETA» έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι όσοι διαµένουν στην Ελλάδα µόνιµα και νόµιµα,
έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του «TV CRETA» και της «NEWSPHONE HELLAS S.A», καθώς και οι συγγενείς πρώτου
(Α΄) βαθµού όλων των παραπάνω.
2] Οι διάφοροι διαγωνισµοί θα πραγµατοποιηθούν από την 16/03/2015 έως και την 31/12/2015 . Αντίγραφα των όρων
του διαγωνισµού µπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της TV CRETA (Ο∆ΟΣ Β' & Θ' Ο.Τ. 5
ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ). Οι όροι ευρίσκονται επίσης αναρτηµένοι στον ιστότοπο της «TV
CRETA» http//www.tvcreta.gr .
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
9011003309

3] Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται για τους τρόπους συµµετοχής στους διαγωνισµούς µέσω των τηλεοπτικών
εκποµπών της «TV CRETA» µε κάρτες ή/ και φάσες µε τα στοιχεία των διαγωνισµών ή / και από τους παρουσιαστές της
εκποµπής. Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αποτελούν οι δεξιότητες τους.
Για συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καλέσουν από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στο
9011003309 και να πληκτρολογήσουν όσο πιο γρήγορα µπορούν τον αριθµό που θα ακούσουν στο ηχογραφηµένο
µήνυµα.
Συγκεκριµένα, ακολουθώντας τις φωνητικές οδηγίες, ο συµµετέχων καλείται να ηχογραφήσει το ονοµατεπώνυµο και το
τηλέφωνό του. Εφόσον ολοκληρώσει την ηχογράφηση, καλείται µέσω του ηχογραφηµένου µηνύµατος που ακούει να
πληκτρολογήσει όσο πιο γρήγορα µπορεί τον αριθµό που θα του ανακοινωθεί. To σύστηµα µετράει το χρόνο που
µεσολαβεί από την καταχώριση του τέλους του ηχητικού µηνύµατος beep µέχρι την καταχώριση του πατήµατος του
πλήκτρου και αυτόµατα του ανακοινώνει αν την συγκεκριµένη στιγµή είναι ο πιο γρήγορος ή όχι. Επίσης τον
ενηµερώνει, στην περίπτωση που είναι ο πιο γρήγορος, πως η κατάσταση του µπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγµή µέχρι
το τέλος της πρώτης φάσης , γιατί µπορεί να αποδειχθεί κάποιος άλλος πιο γρήγορος.
Ρητά διευκρινίζεται ότι αν δεν αναδειχθεί κάποιος συµµετέχων ως πιο γρήγορος για τον λόγο ότι κανένας συµµετέχων
δεν πληκτρολόγησε τον σωστό αριθµό ή δεν πληκτρολόγησε κανέναν αριθµό ή πληκτρολόγησε αριθµό πριν τον
χαρακτηριστικό ήχο, επιλέγεται ο συµµετέχων που κάλεσε πρώτος για να συµµετάσχει στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση που ο συµµετέχων δώσει ανεπαρκώς, ελλιπώς, εσφαλµένως τα ανωτέρω στοιχεία ή κατά τρόπο µη
ευκρινώς ηχογραφηµένα, τότε αυτός αποκλείεται. Η χρέωση για κάθε κλήση είναι 1,48€/ανά λεπτό από σταθερό
τηλέφωνο ή 1,97€/ανά λεπτό από κινητό τηλέφωνο, (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%). ∆εν υπάρχει περιορισµός
ως προς τον αριθµό των τηλεφωνικών κλήσεων ανά συµµετέχοντα. Κάθε τηλεφωνική κλήση από τον ίδιο χρήστη
θεωρείται ως ξεχωριστή προσπάθεια. Η διάρκεια και ο αριθµός των διαγωνισµών που θα φιλοξενούνται στις τηλεοπτικές
εκποµπές της «TV CRETA» και που θα ανακοινώνονται όπως αυτοί θα είναι σε ισχύ κάθε φορά από τους παρουσιαστές
αυτών, καθώς και το πλήθος των νικητών αυτών δύναται να αλλάζουν. Είναι στην πλήρη διακριτική ευχέρεια της «TV
CRETA» να ορίζει τον αριθµό και τη διάρκεια των διαγωνισµών, καθώς και το πλήθος των νικητών αυτών (τα οποία
κάθε φορά θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων µε κάθε πρόσφορο µέσο). Επιπρόσθετα, η «TV CRETA», δύναται να
φιλοξενεί ταυτόχρονα περισσότερους από έναν διαγωνισµούς στην ίδια εκποµπή. Οι νικητές των διαγωνισµών, δεν
αποκλείονται από τους επόµενους διαγωνισµούς.
4] Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές που έχουν υποβληθεί µέσω κλήσης από ελληνικόαριθµό σταθερού ή / και κινητού
τηλεφώνου, εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι το χρόνο λήξης του διαγωνισµού και όπως αυτή η
χρονική στιγµή ανακοινώνεται από τους παρουσιαστές της εκποµπής και συνοδεύονται κατά την καταχώρηση τους από
όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία. Κάθε συµµετοχή εκτός αυτών των ορίων και χωρίς τη καταχώρηση των υποχρεωτικών
στοιχείων, θα θεωρείται άκυρη. Κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα πολλαπλών συµµετοχών.
5] Κάθε κλήση θα παραλαµβάνεται από ειδικά διαµορφωµένη πλατφόρµα διαχείρισης κλήσεων.
6] Τα έπαθλα του διαγωνισµού δύναται να µεταβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό ενηµερώνονται για αυτά από τους παρουσιαστές των τηλεοπτικών εκποµπών «TV CRETA».
7] Η ανάδειξη των νικητών και των αναπληρωµατικών νικητών αυτών, ένας (1) αναπληρωµατικός νικητής για κάθε έναν
(1) τακτικό νικητή, θα γίνεται αφότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός των τηλεοπτικών εκποµπών της «TV CRETA».
Νικητές των δώρων θα είναι οι συµµετέχοντες που θα έχουν καλέσει στον εκάστοτε αριθµό κλήσης του διαγωνισµού και
θα έχουν πληκτρολογήσει γρηγορότερα τον αριθµό που θα έχουν ακούσει στο ηχογραφηµένο µήνυµα, ανάµεσα σε όλους
τους συµµετέχοντες του διαγωνισµού που έχουν προωθηθεί µέσω της εκποµπής, σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού θα
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αποστέλλονται από την «NEWSPHONE HELLAS S.A» στην «TV CRETA» µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(email) σε µορφή ηχογραφηµένου αρχείου.
Ρητά διευκρινίζεται, πως στην περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι συµµετέχοντες έχουν πληκτρολογήσει στον ίδιο
χρόνο τον αριθµό που τους έχει ζητηθεί από το ηχογραφηµένο µήνυµα της κλήσης προς τον εκάστοτε αριθµό κλήσης του
διαγωνισµού και συνάµα ο χρόνος αυτός είναι ο γρηγορότερος ανάµεσα στους συµµετέχοντες του διαγωνισµού στη
διάρκεια του διαγωνισµού, τότε νικητής θα αναδεικνύεται ο συµµετέχων του οποίου η απάντηση θα έχει ληφθεί πρώτη
κατά απόλυτη χρονική σειρά από την πλατφόρµα διαχείρισης των κλήσεων. Το αποτέλεσµα αυτό θα λαµβάνεται από την
ειδικά διαµορφωµένη πλατφόρµα διαχείρισης των συµµετοχών.
8] Οι νικητές θα λαµβάνουν κλήση από την «TV CRETA» για να ενηµερωθούν λεπτοµερώς σχετικά µε την παραλαβή
του δώρου τους. Ταυτόχρονα το ονοµατεπώνυµο των νικητών θα ανακοινώνεται από τους παρουσιαστές στο τέλος της
διάρκειας του διαγωνισµού και στη συνέχεια το ονοµατεπώνυµο των νικητών θα αναρτάται στον ιστότοπο της «TV
CRETA», όπου και θα παραµένει για διάστηµα ενός (1) µηνός.
Στην περίπτωση όπου παρέλθει το ως άνω περιγραφόµενο διάστηµα των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, χωρίς να
έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τους νικητές ή χωρίς οι νικητές να έχουν επικοινωνήσει µε την εταιρεία, τότε η
«TV CRETA» διατηρεί το δικαίωµα να διαθέτει τα δώρα είτε εκ νέου σε άλλο διαγωνισµό, είτε όπως αλλιώς
αποφασίσει.
Η παραλαβή των επάθλων θα γίνεται το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την ενηµέρωση των νικητών σύµφωνα µε
τη διαδικασία ενηµέρωσης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 των παρόντων όρων.
Οι νικητές, προκειµένου να παραλάβουν τα δώρα, θα πρέπει να προσκοµίσουν αστυνοµική ταυτότητα και αντίγραφο
λογαριασµού κινητού ή πιστοποίηση καρτοκινητού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην οποία ανήκει. Κατά την
παραλαβή του δώρου, οι νικητές θα υπογράφουν τη σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου που θα τους παρέχεται από
την «TV CRETA». Στην περίπτωση που οι νικητές είναι αλλοδαποί, τότε θα πρέπει να προσκοµίσουν αντίγραφο του
διαβατηρίου τους επικυρωµένο αρµοδίως.
Στην περίπτωση που οι νικητές είναι κάτοικοι της επαρχίας και το δώρο ξεπερνά σε βάρος τα δύο (2) κιλά, τότε οι
νικητές θα αναλαµβάνουν οι ίδιοι την δαπάνη για τα έξοδα αποστολής του δώρου. Εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από τους
νικητές, τότε το δώρο θα περνάει αυτόµατα στους επιλαχόντες.
Τα ονόµατα των νικητών θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της «TV CRETA». Τα ονόµατα των νικητών θα παραµένουν
αναρτηµένα για το διάστηµα ενός (1) µηνός.
9] Τα δώρα του διαγωνισµού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα. Η «TV CRETA» δεν φέρει ευθύνη
για τυχόν ελαττώµατα στα δώρα. Οι δε τυχεροί, οφείλουν να συµπεριφερθούν στα πλαίσια καλής πίστης και των
χρηστών ηθών.
10] Για τυχόν παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά µε το τεχνικό σκέλος του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες µπορούν να
απευθύνονται
και
στη
γραµµή
υποστήριξης
της
«NEWSPHONE
HELLAS
S.A»,
2109472166.
11] Η «TV CRETA» διατηρεί το δικαίωµα, µονοµερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει,
ανακαλέσει, παρατείνει ή µειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας/διαγωνισµού, να αλλάξει τα
προσφερόµενα δώρα, καθώς και να µεταβάλλει τους όρους και τις ηµεροµηνίες συµµετοχής ή /και να µαταιώσει την
προωθητική ενέργεια / διαγωνισµό, ανακοινώνοντας το γεγονός στον δικτυακό τόπο http//www.tvcreta.gr . Στις
περιπτώσεις αυτές η «TV CRETA » ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι των συµµετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε
περίπτωση δε που ενδεχοµένως µαταιωθεί η εν λόγω προωθητική ενέργεια / διαγωνισµός, οι συµµετέχοντες δεν
αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωµα κατά των ανωτέρω Εταιριών, ούτε νοµιµοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη
συνέχιση της ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.
12] Η «TV CRETA» και η «NEWSPHONE HELLAS S.A» δεν φέρουν ουδεµία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών
προβληµάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του
εξοπλισµού της (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναµίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού
εξοπλισµού και λογισµικού.
Η «TV CRETA» και η «NEWSPHONE HELLAS S.A» επιπλέον δεν φέρουν ουδεµία ευθύνη, σε περίπτωση που ο
χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της «TV CRETA» ή/ και της «NEWSPHONE HELLAS
S.A» - όπως λάθος ή ηµιτελή στοιχεία ή στοιχεία που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν
ηχογραφήθηκαν από το χρήστη σωστά ή ευήκοα - η αποδελτίωση των στοιχείων των συµµετεχόντων δεν καταστεί
εφικτή, τότε η «TV CRETA» διατηρεί ρητά και κατά την κρίση του το δικαίωµα να προχωρήσει στον επόµενο σε σειρά
ταχύτερο χρήστη.
13] Η «TV CRETA» θεωρεί ότι κάθε συµµετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή
εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθµό κλήσης του κινητού ή του σταθερού
τηλεφώνου µε το οποίο έλαβε µέρος στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι οι κάτοχοι
του κινητού ή είναι κάτοχοι εταιρικής σύνδεσης, τότε για την παραλαβή του δώρου τους θα πρέπει να προσκοµίσουν
δήλωση του νόµου (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), την οποία θα υπογράφει (µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια Αρχή) ο κάτοχος του κινητού ή ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας σε περίπτωση εταιρικής σύνδεσής, στην
οποία θα δηλώνει πως έχει δώσει το δικαίωµα στους χρήστες-νικητές του διαγωνισµού να χρησιµοποιούν την κάρτα SIM
για προσωπική χρήση και πως ο ίδιος αποποιείται του δικαιώµατος του δώρου, το οποίο πλέον θα παραλάβουν οι
κατονοµαζόµενοι νικητές. Άλλως το δώρο µπορεί να παραληφθεί µόνον από τον ιδιοκτήτη του αριθµού που κέρδισε.
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Στην περίπτωση κατά την οποία οι νικητές του διαγωνισµού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο θα παραλαµβάνει αυτοί
που ασκούν την επιµέλεια αυτών.
14] Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για
την προβολή του διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η
διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και δηµοσιεύσει οποιοδήποτε
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την απονοµή και την κλήρωση του επάθλου για διαφηµιστικούς σκοπούς, η, δε,
συµµετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισµό έχει αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση.
15] Η «TV CRETA» διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συµµετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
16] Με την κλήση από σταθερό ή κινητό στους εκάστοτε αριθµούς κλήσης του διαγωνισµού κάθε συµµετέχων συναινεί
όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιµοποιηθούν από την «TV CRETA» ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους
µέσω αυτοµατοποιηµένων ή µη αυτοµατοποιηµένων µέσων είτε από τον ίδιο είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου
αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ΄ εντολή και για λογαριασµό τους. Τα προσωπικά στοιχεία
των συµµετεχόντων θα διατηρηθούν από την «TV CRETA» και θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε σκοπό τη
µελλοντική ενηµέρωση του συµµετέχοντος µέσω sms για τις προωθητικές ενέργειες της «TV CRETA» . Σε κάθε
περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει και ως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3471/2006, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι
συµµετέχοντες θα έχουν δικαίωµα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, την επιβεβαίωση,
τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει,
επικοινωνώντας µε την Εταιρεία «NEWSPHONE HELLAS S.A» ή µε οποιαδήποτε άλλο φορέα ορίσει η «TV CRETA»
17] Η συµµετοχή στον διαγωνισµό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων (ή των αλλαγών τους) και
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
18] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση µε τον συγκεκριµένο διαγωνισµό θα παραπέµπεται αποκλειστικά στα
∆ικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρµόζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο.
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