ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«GLENGOYNE 30Y» ΤΗΣ LKC Premium Drinks

Α. Εισαγωγή
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΟΧ ΚΑΤΡΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «LKC Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου Αττική, επί της οδού Aθ. Διάκου
10, Δροσιά (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει μέσω του διαδικτυακού τόπου
https://www.lkc-drinks.com/ προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό με την αποστολή
φωτογραφιών από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές των κατωτέρω προϊόντων της με τίτλο
«GLENGOYNE 30Y» (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ή «η Προωθητική Ενέργεια»).
Οι παρόντες όροι θα παραμείνουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.lkc-drinks.com/.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί μονομερώς, καθώς και να
παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή να τον ακυρώνει, κατόπιν προηγούμενης
ανακοίνωσης, για οποιονδήποτε λόγο, αζημίως και κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Κάθε
τροποποίηση θα ανακοινώνεται επίσης στον διαδικτυακό τόπο https://www.lkc-drinks.com/.

Β. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας - Τρόπος Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα που υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής στο Διαγωνισμό και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει, εφόσον
έχουν αγοράσει από (φυσικό ή ηλεκτρονικό) κατάστημα που λειτουργεί εντός της ελληνικής
Επικράτειας, ως ιδιώτες και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τουλάχιστον μία συσκευασία
700 ml των αλκοολούχων ποτών Glengoyne, Smokehead, Tamdhu, As we Get It, Sheep Dip,
Pig’s Nose. Διευκρινίζεται ότι η αγορά 2 gift packs Smokehead & Glengoyne, είτε 2 ίδιες είτε
συνδυασμό αυτών, δίνει δικαίωμα σε μία συμμετοχή.
2. Στον Διαγωνισμό απαγορεύεται να λάβουν μέρος τα μέλη της διοίκησης, οι εταίροι, οι
εκπρόσωποι, τα διευθυντικά στελέχη, το προσωπικό, οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοι της
Διοργανώτριας και των θυγατρικών/συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, τα πρόσωπα που
εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση και διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και οι
σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αίματος των προαναφερθέντων προσώπων.
3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ακολουθήσει τα εξής
βήματα: α) να συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, e-mail,
κινητό τηλέφωνο, περιοχή) στην ειδική φόρμα συμμετοχής στη σελίδα https://www.lkc1

drinks.com/, β) να αναρτήσει μία φωτογραφία με την εμπρόσθια όψη της φιάλης που
αγόρασε, μία φωτογραφία με την οπίσθια όψη και μία φωτογραφία με την απόδειξη λιανικής
αγοράς (συνολικά τρεις φωτογραφίες), και γ) να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου (εφεξής, «Αίτηση
συμμετοχής»). Οι εικόνες (ετικέτες, αποδείξεις) που αναρτώνται από τους συμμετέχοντες
πρέπει να είναι καθαρές και ευανάγνωστες. Τυχόν θολές/δυσανάγνωστες/δυσδιάκριτες
φωτογραφίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη και αυτομάτως θα ακυρώνουν την αντίστοιχη
συμμετοχή, χωρίς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου. Από τις ετικέτες των προϊόντων θα πρέπει
να προκύπτει ότι η εισαγωγή έχει γίνει από την Διοργανώτρια, η οποία είναι η αποκλειστική
αντιπρόσωπος των ως άνω αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.
4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για εκπρόθεσμες, λανθασμένες ή ελλιπείς αιτήσεις
συμμετοχής.
5. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων καταχωρούνται προκειμένου να διεξαχθεί στο τέλος του
Διαγωνισμού κλήρωση.
6. Επιτρέπονται περισσότερες συμμετοχές ανά άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
7. Ο Διαγωνισμός θα έχει διάρκεια από 12/2/2021 έως 31/3/2021. Τυχόν συμμετοχές που
λαμβάνονται μετά από αυτό το σημείο δεν λαμβάνονται υπόψη και εξαιρούνται.
8. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί με κλήρωση που θα διεξαχθεί την 2/4/2021 και
ώρα 12:00μ.μ., στο υποκατάστημα της διοργανώτριας, Αρχ. Χρυσάνθου 5 Δροσιά, με τη
μέθοδο αλγορίθμου, από πιστοποιημένο software, που αποκλείει ανθρώπινη παρέμβαση και
σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε
κλήρωση και αναπληρωματικών νικητών.

Γ. Έπαθλο
Το έπαθλο του Διαγωνισμού είναι μία φιάλη Glengoyne 30 ετών ή οποία κυκλοφορεί σε
περιορισμένες ποσότητες αξίας 800ευρώ

Δ. Ενημέρωση νικητών – Απονομή των επάθλων:
1. Το όνομα του νικητή (και των τυχόν αναπληρωματικών) θα αναρτηθεί από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και την επίσημη σελίδα του Greek Whisky Association
(http://greekwhiskyassociation.gr/) και της Διοργανώτριας https://www.lkc-drinks.com/, την
3/4/2021. Σε κάθε περίπτωση ο νικητής θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια μέσω e-mail ή
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τηλεφώνου για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την
ημέρα της κλήρωσης. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό αυτό διάστημα των δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με
τον νικητή, αυτός χάνει το Έπαθλο, το οποίο περιέρχεται στον αναπληρωματικό νικητή.
2. Νικητής που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβεβαιώνει την επιθυμία του να λάβει το έπαθλο
εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίησή του για τη νίκη του, χάνει το έπαθλο και η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να το αποδώσει εκ νέου.
3. Τρόπος παραλαβής/αποστολή, έξοδα αποστολής: H παραλαβή θα γίνει από το
υποκατάστημα της εταιρίας Αρχ. Χρύσανθου 5 Δροσιά ή σε περίπτωση που ο νικητής είναι
επαρχία κατόπιν συνεννόησης για τον τρόπο αποστολής.
4. Πάσης φύσεως φόροι/τέλη βαρύνουν τον Νικητή.

Ε. Ακύρωση νικητή
1.
Ο νικητής μπορεί να ακυρωθεί: α. Εάν δεν παράσχει στη Διοργανώτρια τις πληροφορίες
και τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του
προσώπου του και η απονομή του επάθλου, β. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον
νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό ή το e-mail που ο ίδιος έχει δηλώσει εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή της
κλήρωσης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, γ. Εάν αρνηθεί να καταβάλλει τυχόν
αναλογούντες φόρους/τέλη για την απονομή του Επάθλου, δ. Εάν αρνηθεί την παρουσίαση
του ονόματός του ή της εικόνας του ως νικητή του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς.
2.
Σε περίπτωση ακύρωσης του νικητή η Διοργανώτρια θα απονείμει το Έπαθλο στον
αναπληρωματικό νικητή σύμφωνα με τη κλήρωση που θα έχει ήδη διεξαχθεί.

ΣΤ. Λοιποί όροι
1. Το Έπαθλο είναι καθορισμένο και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η
αντικατάστασή του με άλλο ή η ανταλλαγή του με χρήματα.
2. Μετά την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της
Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων
στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους προς το σκοπό αυτό, χωρίς να διατηρούν έναντι της
Διοργανώτριας αξίωση για κανενός είδους αντάλλαγμα για την αιτία αυτή. Η δήλωση
3

συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση
συναίνεσης, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019 και ν. 3471/2006, όπως ισχύουν και κάθε
συναφούς διάταξης, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις
ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης
και επικοινωνίας σχετικά με τον Διαγωνισμό. Μόνη η δήλωση συμμετοχής στο πλαίσιο του
παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή ρητής συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς
την Διοργανώτρια προκειμένου να καταχωρηθούν τα προαναφερθέντα στοιχεία του σε αρχείο
που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) νόμιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σκοπός της
τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι η διεξαγωγή και υλοποίηση
του Διαγωνισμού (κλήρωση), η ταυτοποίηση των νικητών, η επικοινωνία με αυτούς και τυχόν
μελλοντικές προωθητικές ενέργειες και εμπορική επικοινωνία από τη Διοργανώτρια. Τα
προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και προστατεύονται με τεχνικές
μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων σε αυτά και θα χρησιμοποιηθούν
μόνον για τους παραπάνω σκοπούς. Ανά πάσα στιγμή κάθε Συμμετέχων διατηρεί δικαίωμα
πρόσβασης/αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του και μπορεί να υποβάλει σχετικό
αίτημα για την διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων του και την ανάκληση της συναίνεσης ως
προς τη συμμετοχή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lkcc-drinks.com.
4. Ο Συμμετέχων, εφόσον ανακηρυχθεί νικητής, συναινεί στη χρήση των στοιχείων και της
εικόνας του για λόγους δημοσιότητας και προβολής του Διαγωνισμού (π.χ. με καταχωρήσεις
στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της
Διοργανώτριας κλπ.).
5. Ρητά διευκρινίζεται και εφιστάται η προσοχή στους ενδιαφερόμενους και υποψηφίους
συμμετέχοντες και εν γένει στο καταναλωτικό κοινό ότι ο παρών Διαγωνισμός και οι όροι του
σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ενθάρρυνση για την αγορά και κατανάλωση αλκοολούχων
ποτών. Ο παρών διαγωνισμός απευθύνεται σε καταναλωτές που αυτοβούλως και κατά την
ελεύθερη κρίση τους επιθυμούν και έχουν προμηθευτεί τα ως άνω αλκοολούχα ποτά. Η
Διοργανώτρια συνιστά την λελογισμένη, μετριοπαθή και υπεύθυνη κατανάλωση αυτών.
6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή της
Πολιτικής Απορρήτου της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι ρητά
παραπέμπονται (ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | lkc-drinks (lkc-drinks.com)).
7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων
Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους,
παραιτουμένου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων
και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.
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8. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή
τους στον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
9. Θέματα σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής, ερμηνεύονται
σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην
αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.
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