
1. Κλήρωση για: 

 • SCADA Pro Concrete αξίας €2,300 

 2. Μέρος στη κλήρωση παίρνουν όσοι επισκεφτούν το περίπτερο της 

ACE-Hellas 5.3 κατά τη διάρκεια του 18ο Πανελλήνιου Συνέδριου 

Σκυροδέματος.  

3. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι,  υπάλληλοι, επίσημοι συνεργάτες  

και  εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, της εταιρείας ACE-

Hellas ΑΕ.  

 4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να είναι 

μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.  

 5. H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, πριν 

το τέλος του συνεδρίου.  

 6. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής.  

7. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς από την ACE-Hellas, εντός 

χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της 

κλήρωσης και το όνομά του θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της ACE 

Hellas «www.ace-hellas.com».  

8. Σε περίπτωση κατά την οποία, η ACE-Hellas δεν καταφέρει να 

επικοινωνήσει με τον νικητή εντός της ανωτέρω προαναφερθείσας 

προθεσμίας για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που, αποφασίσει την 

ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων 

ή κάποιος νικητής αρνηθεί ή αμελήσει να παραλάβει το δώρο του εντός 

της προθεσμίας, τότε η ACE-Hellas απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση 

παράδοσής του απέναντι στο νικητή.  

 9. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Ο χρήστης με τη συμμετοχή του 

στην κλήρωση, παρέχει στην ACE-Hellas την ανέκκλητη συναίνεσή του 

για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της εν λόγω κλήρωσης και ταυτόχρονα,  

αναγνωρίζει, αποδέχεται και συναινεί στην επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.  



 10. Η ACE-Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους 

όρους και τα δώρα, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την κλήρωση, χωρίς 

άλλη προειδοποίηση.  

 11. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ACE-Hellas για τυχόν άμεσες ή 

έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν 

διακοπή, δυσλειτουργία, καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την 

πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων της κλήρωσης. Επίσης η 

ACE-Hellas δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς 

οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί 

και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, 

κατά τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

 12. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να 

εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα. Φόροι, τέλη ή 

έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση των δώρων βαρύνουν το νικητή. 

Η ACE-Hellas διατηρεί το δικαίωμα προβολής των νικητών (όνομα, τόπο 

κατοικίας) στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού 

γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής 

αποζημίωσης.  

 13. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της κλήρωσης στις 31/3, ή μετά 

από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειας της ενέργειας, νέες 

συμμετοχές δεν γίνονται αποδεκτές, τυχόν δε εκπρόθεσμες δηλώσεις 

συμμετοχής δε θα λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή, οι 

συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια 

αποδέχονται ανέκκλητα ότι, δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά 

της ACE-Hellas, ούτε νομιμοποιούνται να απαιτήσουν, τη συνέχιση της 

λήξασας προωθητικής ενέργειας, τη παράδοση των μη παραδοθέντων 

δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.  

 14. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, διατηρεί σε 

αρχείο και θα επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ ACE-

Hellas Α.Ε. ”, διεύθυνση Αιγαίου Πελάγους 6, 15341 Αθήνα, τηλ. 

2106068600, fax. 2106068699. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ACE-Hellas είναι η 

υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται 



στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η ACE-Hellas δικαιούται 

να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για την 

διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή 

επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται η ACE-Hellas, την έρευνα 

αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από 

απόσταση προϊόντων ή δικών της υπηρεσιών. Σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα 

προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην 

περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 

2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων. 


