Όροι διαγωνισμού «Επίλεξε Επώνυμα & Κέρδισε Διπλά»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:
Η εταιρία με την επωνυμία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός
Σωρού 18-20 (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια –
διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο «Επίλεξε Επώνυμα &
Κέρδισε Διπλά», o οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.baywin.gr.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ο κάθε παραγωγός που είναι μέλος του
προγράμματος επιβράβευσης BayWin της BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, θα αγοράσει το
φυτοπροστατευτικό προϊόν ETHREL στη συσκευασία των 5 λίτρων, θα καταχωρήσει
στο πρόγραμμα BayWin το μοναδικό κωδικό που φέρει το αυτοκόλλητο bonus code
της αντίστοιχης συσκευασίας, έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικος, ήτοι
άνω των 18 ετών. Ο διαγωνισμός αφορά μόνο συσκευασίες παραγωγής και διάθεσης
από την BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στην αγορά κατά το έτος 2022 (από 1η Ιανουαρίου
2022) και των οποίων οι συσκευασίες φέρουν τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα bonus codes
τα οποία και θα γίνονται δεκτά στο διαγωνισμό και δεν αφορά συσκευασίες που
υπάρχουν σε αποθέματα και παρήχθησαν κατά τα προηγούμενα του 2022
ημερολογιακά έτη.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι
εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω
εργαζόμενους, καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και γ) παραγωγοί
που ταυτόχρονα έχουν και καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων. Ο
αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά
το στάδιο παράδοσης των δώρων.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού:
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται η 1 η Σεπτεμβρίου 2022 (εφεξής η
«Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31 Οκτωβρίου του 2022 στις 23:59μμ
(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των
ορίων (καταχώρηση στο πρόγραμμα BayWin των μοναδικών κωδικών που φέρουν τα
bonus stickers των αντίστοιχων συσκευασιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό),
θεωρείται άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.
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5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων να είναι μέλος του
προγράμματος επιβράβευσης BayWin BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, να αγοράσει το
φυτοπροστατευτικό προϊόν ETHREL της συσκευασίας των 5 λίτρων από 1η Ιουλίου
του 2022 ως και 31 Οκτωβρίου του 2022 και να καταχωρήσει στο πρόγραμμα BayWin
το μοναδικό κωδικό που φέρει το αυτοκόλλητο bonus code της αντίστοιχης
συσκευασίας. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή καταχωρώντας
όσους κωδικούς έχει στην κατοχή του μέχρι την 31 η Οκτωβρίου 2022 στις 23:59μμ.
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο κάθε νικητής θα πρέπει να προσκομίσει
στην εταιρεία τα τιμολόγια λιανικής αγοράς των αντίστοιχων συσκευασιών τα οποία και
έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουλίου 2022 ως στις 31 Οκτώβριου 2022, αποδεικνύοντας
την νόμιμη αγορά και κατοχή των αντίστοιχων συσκευασιών και των αντίστοιχων
αυτοκόλλητων Bonus codes που δηλώθηκαν από τον νικητή και συμμετείχαν στο
διαγωνισμό. Η αναγραφόμενη τιμή αγοράς στα τιμολόγια λιανικής αγοράς θα πρέπει
να είναι σβησμένη από τον νικητή και τα τιμολόγια θα επιστραφούν άμεσα στον κάτοχο.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των αντίστοιχων τιμολόγιων λιανικής αγοράς, η
συμμετοχή του νικητή δε θα θεωρείται έγκυρη και το δώρο θα απονεμηθεί στον πρώτο
αναπληρωματικό της κλήρωσης.
Τα παραπάνω στο σύνολό τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η
συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.
6. Δώρα:
Μέσω κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού, πέντε (5)
νικητές θα κερδίσουν από μία επιταγή των 1.500 ευρώ, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες
θα λάβουν διπλούς πόντους αναφορικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης BayWin και
την αντίστοιχη συσκευασία των 5 λίτρων και σύμφωνα με τους τρέχοντες όρους του
προγράμματος. Τα δώρα θα παραληφθούν από τους νικητές στους χώρους που θα
ανακοινωθούν από την Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ παρουσία εκπροσώπου αυτής.
Βάσει του άρθρου 60 (παρ. 3) του ν. 2961/2001 (Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά
Παίγνια) προβλέπεται ρητά ότι, τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση
ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 (τα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις
λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα,
καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε
παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς
οποιασδήποτε μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα) υποβάλλονται σε φόρο με
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων
(1.000) ευρώ ανά αντικείμενο. Ως εκ τούτου το αντίστοιχο ποσό θα παρακρατηθεί από
τον τυχερό.
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7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:
Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι πέντε (5) νικητές θα
αναδειχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες.
Επίσης, θα κληρωθούν επιπλέον πέντε (5) αναπληρωματικοί - επιλαχόντες. Η σχετική
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 2η εβδομάδα Δεκεμβρίου (5/12/2022 - 10/12/2022).
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί σε όλους τους συμμετέχοντες, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου αλλά και αντίστοιχης ανακοίνωσης στο
δικτυακό χώρο του BayWin, αμέσως μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού. Η κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή, οδός Σωρού 18-20, 15125, ΜαρούσιΑθήνα, παρουσία συμβολαιογράφου, οπότε θα γίνει και η ανακοίνωση των νικητών.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων:
Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο σε όλους τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια οι νικητές θα
ενημερωθούν με σχετικό προσωπικό μήνυμα (inbox) να αποστείλουν τα πλήρη
στοιχεία τους (ήτοι: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Τηλέφωνο) για να
αποδεχθούν το δώρο τους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος εκ
των νικητών δεν αποστείλει με τον παραπάνω τρόπο τα πλήρη στοιχεία του εντός
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του ονόματός του αλλά και δεν
προσκομίσει τα τιμολόγια αγοράς λιανικής των συσκευασιών που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό, ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου. Τη θέση
του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του
από την κλήρωση κ.ο.κ.

9. Προσωπικά δεδομένα:
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για το
Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής συλλέγει και διατηρεί μόνο τα στοιχεία που οι
συμμετέχοντες επιλέγουν να δώσουν (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας).
Ειδικότερα, εφόσον τα στοιχεία αυτά γνωστοποιηθούν στο Διοργανωτή θα συλλεχθούν
και θα επεξεργαστούν τα εξής δεδομένα: - Ονοματεπώνυμο - Διεύθυνση, στοιχεία
επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό, email). Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα στοιχεία των
συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με τη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό και συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή, την προβολή και την προώθησή του.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται
τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή
τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί
δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων
τους. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα
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εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί του ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή που
ενεργούν για λογαριασμό του παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής για την
καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν
για λογαριασμό του Διοργανωτή την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού ή/και
διαχειρίζονται την εταιρική του ιστοσελίδα και τους εταιρικούς λογαριασμούς στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Ο Διοργανωτής θα διατηρήσει τα δεδομένα των
συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για έξι (6) μήνες μετά την
ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας των έξι (6) μηνών, αυτά θα καταστρέφονται. Η
αν λόγω καταστροφή δεν αφορά τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ως
μελών του προγράμματος BayWin. Ο Διοργανωτής διασφαλίζει τα δικαιώματα των
συμμετεχόντων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και
φροντίζει να τους διευκολύνει για να τα ασκήσουν. Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν: α.
πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια
δεδομένα τους επεξεργάζεται ο Διοργανωτής, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους
αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, β. διόρθωση των προσωπικών τους
δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ. διαγραφή των προσωπικών τους
δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει
το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για
συγκεκριμένους σκοπούς, ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει,
δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα
ορίσουν, στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος
συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη Λήξη
του, έχει τη δυνατότητα να το πράξει αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο
xenia.gagali@bayer.com. Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην
κλήρωση. Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από
το Διοργανωτή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την
ανάκληση της συγκατάθεσής τους. Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από
τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στα
κάτωθι στοιχεία: Υπόψη υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων Bayer
Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, Τ.Κ 151 25, Μαρούσι, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
infoprivacy.gr@bayer.com. Tέλος, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζονται
τα δικαιώματά τους έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210-6475600).

10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να
τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του
Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας
σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και αντίστοιχης ανακοίνωσης στο
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δικτυακό χώρο του BayWin, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης
αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
11. Αποδοχή των όρων:
Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους
όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο
Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ
προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική
αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή.
Τελική Επισήμανση: Ο διαγωνισμός αφορά την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των
παραγωγών στα προϊόντα της Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ και σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστά τη συμβουλή/πρόταση του αρμόδιου επαγγελματία γεωπόνου για την
ανάγκη χρησιμοποίησης του κατάλληλου φυτοπροστατευτικό προϊόντος. Ο
παραγωγός πρέπει να δίνει ΠPOΣOXH ΣTIΣ O∆HΓIEΣ XPHΣHΣ. Πριν τη χρήση να
διαβάζει τις προειδοποιητικές φράσεις και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται µε ασφαλή τρόπο για
αυτό πρέπει πάντα να διαβάζετε η ετικέτα και οι πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν
πριν από τη χρήση.
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