
Χανιά 19/04/2019 

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SYN.KA SUPER MARKETS 

«40 ΧΡΟΝΙΑ SYN.KA SUPER MARKETS» 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. O Συνεταιρισμός "ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε" που 
εδρεύει στα Χανιά (Επισκοπή Αγυιάς Τ.Κ. 73005),όπως νόμιμα εκπροσωπείται 
διοργανώνει (εφεξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια με την ονομασία «40 
ΧΡΟΝΙΑ SYN.KA SUPER MARKETS», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους 
συμμετοχής ,που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι»). 

2. Δικαίωμα συμμέτοχης. Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι
οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ηλικίας άνω των 18 ετών (εφεξής Συμμετέχων), οι 
οποίοι είναι κάτοχοι της Bonus κάρτας της Διοργανώτριας SYN.KA super Markets 
(εφεξής η «Κάρτα»). 

3. Αποκλεισμός Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι 
εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι των SYN.KA super 
Markets (β) τα πρόσωπα συγγένειας ά βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι 
των εργαζομένων αυτών (δ) καθώς και όσοι δεν έχουν δηλώσει συναίνεση για 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς κατά την συμπλήρωση της αίτησής εγγραφής μέλους της
Bonus Card.

4. Η Προωθητική Ενέργεια θα διαρκέσει από 19/04/2019 έως 24/01/2020. (εφεξής «η
Διάρκεια»). 

5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη 
Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ή και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια 
οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου 
συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη 
ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Οποιαδήποτε αλλαγή θα 
ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας www.synka-sm.gr 
(εφεξής το «Site»). 

6. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, εξασφαλίζεται με αγορά προϊόντων 
ειδικής σήμανσης 10€ με τη χρήση της bonus Κάρτας . Κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων από 
οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων της Διοργανώτριας SYN.KA 
Super Markets και κάνει χρήση της bonus Κάρτας, θα καταχωρείται αυτόματα ως 
Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια και εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 7, μπορεί να αναδειχθεί ένας από τους νικητές βάσει των παρόντων 
όρων. 

7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων της bonus Kάρτας, των 
οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι 
καταχωρημένα στο αρχείο της διοργανώτριας εταιρείας και οι οποίες υποβάλλονται 
σύμφωνα με τους παρόντες όρους και με την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της κάρτας 



έχει ενυπόγραφα συναινέσει για την συμμετοχή του σε διαγωνισμούς/κληρώσεις κατά
την αίτηση έκδοσης της κάρτας του. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι 
όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν 
αίτηση έκδοσης της κάρτας πιστότητας «SYNKA BONUS CARD» εξαιρούνται της 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και 
επεξεργασίας αυτής

8. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών αυξάνοντας έτσι 
τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής σε μία από τις προγραμματισμένες κατά τα 
κατωτέρω αναφερόμενα ηλεκτρονικές κληρώσεις. Η ανάδειξη κάποιου πελάτη ως 
νικητή, σε κάποια από τις προγραμματισμένες κληρώσεις δεν τον αποκλείει από τη 
δυνατότητα να αναδειχθεί εκ νέου νικητής σε κάποια άλλη κλήρωση. 

Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας έχουν προγραμματιστεί ηλεκτρονικές 
κληρώσεις όπου, θα αναδεικνύονται 40 νικητές , μέσω αυτοματοποιημένου 
συστήματος της διοργανώτριας εταιρείας, με χρήση του αριθμού εκάστης bonus 
Κάρτας, που είναι μοναδικός. Θα υπάρξει και μία δεύτερη κλήρωση που θα 
περιλαμβάνει τους αναπληρωματικούς νικητές σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας
με τους πρώτους. Εάν σε δυο μέρες δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον 
νικητή, τότε νικητής θεωρείται ο πρώτος από τη λίστα των αναπληρωματικών. 

Τα δώρα των κληρώσεων είναι : Σαράντα(40) τυχεροί κερδίζουν δωροεπιταγές 
συνολικής αξίας 1000€ έκαστος . 

Στην κλήρωση που θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή για 40 εβδομάδες ,θα 
συμμετάσχουν όσοι έκαναν τις αγορές τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της προηγουμένης 
εβδομάδος (Παρασκευή –Πέμπτη) 

9. Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν 
ανταλλάσσονται με χρήματα. 

10. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω email και τα ονόματα τους θα 
ανακοινωθούν στο site αλλά και στη σελίδα του Facebook των SYN.KA Super 
Markets. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για τυχόν αναληθή προσωπικά στοιχεία 
που έχει δηλώσει κάποιος εκ των διαγωνιζομένων με αποτέλεσμα να μη δύναται να 
πραγματοποιηθεί η ειδοποίηση του νικητή. 

11. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους με την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου 
τους ζητηθεί προκειμένου να πιστοποιηθούν τα δηλωθέντα από αυτούς στοιχεία. 
Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από
τον κάθε Νικητή ή/και Αναπληρωματικό με την επίδειξη της αστυνομικής του 
ταυτότητας και της κάρτας «SYNKA BONUS CARD»

12. 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. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και 



περιορισμού της επεξεργασίας των στοιχείων του από τη διοργανώτρια εταιρεία 
βάσει των άρθρων 15 και 18 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  679/2016 που αφορά για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, επικοινωνώντας με 
αυτήν στο τηλ. 2821036900. Σε κάθε περίπτωση, η άρνηση του διαγωνιζόμενου, να 
επιτρέψει στην διοργανώτρια εταιρία να επεξεργαστεί τα προσωπικά του 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 που θα δημιουργηθεί. 

13. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους της 
προωθητικής ενέργειας κατά την εύλογη κρίση της. 

14.Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων θα ανακοινώνεται στο Site της 
Διοργανώτριας. 

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των 
Δώρων που θα δοθούν. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά 
αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως 
δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών 
κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των 
Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Προς 
άρση πάσης αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι κάθε μετακίνηση που θα απαιτηθεί για 
την παραλαβή/κατακύρωση/μεταφορά των Δώρων θα βαρύνει αποκλειστικά τους 
Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς, κατά περίπτωση

15. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση 
υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή 
εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή 
βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή 
υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε 
εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου 
σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. 

16. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται: (α) την ενυπόγραφη συναίνεση των 
κατόχων κάρτας «SYNKA BONUS CARD» για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς/κληρώσεις, (β) την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής 
και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, (β) την συνακόλουθη παραίτηση των 
Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της 
Διοργανώτριας. 

17. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται της ευθύνης παράδοσης των Δώρων σε 
περίπτωση που έχουν ανακύψει γεγονότα ανωτέρας βίας. Κατά τα λοιπά η 
Διοργανώτρια δεν φέρει οποιουδήποτε άλλου είδους ευθύνη έναντι των τελικών 
νικητών και αποδεκτών των Δώρων, αλλιώς ρητά απαλλάσσεται. 

18. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση
του κάθε συμμετέχοντα για καταχώρηση των προσωπικών του δεδομένων σε αρχείο 



που θα τηρείται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος 
διαγωνισμού/κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις και απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) όπως ισχύει, καθώς και 
για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Η επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από την Διοργανώτρια εταιρεία και δεν 
διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του διαγωνισμού/κλήρωσης. Μετά το πέρας του 
διαγωνισμού/κλήρωσης το αρχείο που έχει δημιουργηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό
διαγράφεται. Εξαιρούνται αυτά τα οποία έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Για την διαγραφή στοιχείων προσωπικών δεδομένων που έχουν 
δημοσιοποιηθεί σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτείται έγγραφη 
αίτηση του υποκειμένου, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Επισκοπή Αγυιάς, Χανιά, 
Τ.Κ. 73005 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο gdpr@synka-sm.gr. 

19. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και 
εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας 
ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του 
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Κατόπιν αυτού, η 
Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και 
δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα του νικητή, φωτογραφίες, φιλμ και 
βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο 
σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση του δώρου για διαφημιστικούς 
σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως 
και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών 
δικαιωμάτων ατελώς. Ο νικητής και ο επιλαχών δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία 
αξίωση κατά της Διοργανώτριας λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς 
σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς. 

20. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό αρχικά θα 
καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσής της από την αρμόδια επιτροπή που ορίζεται 
ανωτέρω για τις Κληρώσεις και σε περίπτωση μη επίλυσης θα παραπέμπεται 
αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Χανίων και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. 


