
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» 

 

1. Αντικείμενο  του Διαγωνισμού. Η εταιρεία  "ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε" (στο εξής Η 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ) που εδρεύει στα Χανιά ( Επισκοπή Αγυιάς Τ.Κ. 73005), διοργανώνει 

προωθητική ενέργεια με την ονομασία «ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» . 

2. Δικαίωμα συμμέτοχης .Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος με τη συνταγή 

τους όλες οι νοικοκυρές - πελάτισσες των SYN.KA super markets. Οι διαγωνιζόμενοι 

δεν υποχρεούνται να αγοράσουν προϊόντα ή να είναι κάτοχοι bonus card των SYN.KA 

super markets για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

3.  Αποκλεισμός Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Από το διαγωνισμό αποκλείονται  όσοι 

εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ και 

του ομίλου αυτής (β) τα πρόσωπα συγγένειας ά βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι 

σύζυγοι των εργαζομένων αυτών.  

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 

27/10/2017 όπου και θα ξεκινάει το φυλλάδιο προσφορών των SYN.KA super markets. 

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δύναται να τερματίσει το διαγωνισμό οποτεδήποτε χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση. 

5.  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι θα δημιουργήσουν την 

αγαπημένη τους συνταγή, θα γράψουν αναλυτικά τα υλικά που χρησιμοποίησαν και 

θα περιγράψουν την εκτέλεσή της, θα την φωτογραφίσουν και θα στέλνουν τη 

συμμετοχή τους με ευκρινή όλα τα στοιχεία τους (όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο ) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.synka-sm.gr. Κάθε 15 μέρες θα διενεργείται η 

κλήρωση, παρουσία της Διευθύντριας Μάρκετινγκ των SYN.KA super markets, 

Μαριάννας Μηλάκη και του Διευθυντή Ανθρωπίνου Προσωπικού των SYN.KA super 

markets Μιχάλη Καπνησάκη, όπου ο νικητής θα κερδίζει μια δωροεπιταγή 100€ και η 

συνταγή του θα δημοσιοποιηθεί στο επόμενο φυλλάδιο προσφορών των SYN.KA 

super markets. 

6. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω email και τα προσωπικά τους 

στοιχεία  θα δημοσιευθούν στο site των SYN.KA.  Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ διατηρεί το 

δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια εξακρίβωσης των στοιχείων των 

διαγωνιζόμενων. Ουδεμία ευθύνη φέρει Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ για τυχόν αναληθή 

προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει κάποιος εκ των διαγωνιζομένων με 

αποτέλεσμα να μη δύναται να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση του νικητή. 

7. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους με την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου 

τους ζητηθεί προκειμένου να πιστοποιηθούν τα δηλωθέντα από αυτούς στοιχεία. 

8.  Οι διαγωνιζόμενοι ήδη με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συναινούν 

ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων τους 

(όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) από τη διοργανώτρια εταιρεία για σκοπούς άμεσα 

συναρτώμενους με το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως επίσης και στην περίπτωση 

που κριθούν νικητές, συναινούν ανεπιφύλακτα στη δημοσίευση του ονοματεπωνύμου 

τους στο έντυπο του φυλλαδίου και στο site των SYN.KA super markets  ,που θα 

ανακοινώσει τους νικητές ή και της φωτογραφίας τους εφόσον έχουν αποστείλει 

τέτοια Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην 

επεξεργασία των στοιχείων του από τη διοργανώτρια εταιρεία βάσει του άρθρου 12 

και 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

http://www.synka-sm.gr/


επικοινωνώντας με αυτήν στο τηλ. 28210 36900. Σε κάθε περίπτωση, η άρνηση του 

διαγωνιζόμενου να επεξεργαστεί η διοργανώτρια εταιρεία τα προσωπικά στοιχεία του 

ή να ανακοινωθεί το ονοματεπώνυμό του στο φυλλάδιο ή στο site  στο οποίο θα 

ανακοινωθούν οι νικητές νομιμοποιεί τη διοργανώτρια εταιρεία να αρνηθεί τη 

χορήγηση του σχετικού «δώρου» ή/και τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, για τους 

προφανείς λόγους της έλλειψης πλήρους διαφάνειας ως αποτέλεσμα τη μη 

δημοσιοποίηση των στοιχείων του νικητή.  

9.  Κάθε διαγωνιζόμενος ήδη με τη συμμετοχή του θεωρείται ότι συμφωνεί με τους 

παρόντες όρους. 

 


