ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Gloria Jeans' Coffees Cyprus:
Go where your Coffee takes you, Compete and Win (όνοµα Διαγωνισµού)
1. Η εταιρεία C.C Coffee Company Limited, µε έδρα και κεντρικά γραφεία στη
διεύθυνση Egaleo 5 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus., όπως νόµιµα
εκπροσωπείται, (εφεξής καλούµενη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον
παρόντα διαγωνισµό µε τίτλο “Go where your Coffee takes you” (εφεξής
καλούµενος ο «Διαγωνισµός») ως προωθητική ενέργεια στο πλαίσιο
προβολής των προϊόντων της.
2. Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι διαµένουν στην Κύπρο, έχουν δηµιουργήσει
και διατηρούν GJs loyalty card και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται
τα στελέχη και οι εργαζόµενοι της Διοργανώτριας ως επίσης και οι
συνεργάτες της, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως δευτέρου
βαθµού.
3. Δικαίωµα συµµετοχής στην κάθε µία από τις εβδοµαδιαίες κληρώσεις, έχουν
οι χρήστες που χρησιµοποίησαν την GJs loyalty card τους εντός της
συγκεκριµένης εβδοµάδας σε σχέση µε την οποία θα πραγµατοποιηθεί η
εβδοµαδιαία κλήρωση.
4. Η διάρκεια του Διαγωνισµού ορίζεται από την 15.06.2019 έως και την
15.09.2019.
5. Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισµός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν
διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται µε αυτό µε οποιονδήποτε
τρόπο.
6. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν θα πρέπει να επισκεφτούν την
σελίδα του Gloria Jeans' Coffees Cyprus στο Facebook [chatbot], όπου θα
λάβουν ένα αυτοµατοποιηµένο µήνυµα προκειµένου:
(α)
(β)
(γ)

(δ)

να δώσουν τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, ηλεκτρονική διεύθυνση
και αριθµό τηλεφώνου),
να απαντήσουν ορθά στην ερώτηση που θα τους ζητηθεί,
να παράσχουν την ελεύθερη, σαφή και ρητή συγκατάθεση τους σε σχέση
µε την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων σύµφωνα µε και
στο πλαίσιο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και
να δηλώσουν ότι έχουν αναγνώσει, συµφωνούν και αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Τηρουµένων των πιο πάνω, µε αυτό τον τρόπο οι ενδιαφερόµενοι δηµιουργούν
λογαριασµό για την GJs loyalty card τους και µε κάθε αγορά καφέ στα

καταστήµατα Gloria Jeans' Coffees Cyprus, δηλώνοντας τον αριθµό κινητού
τηλεφώνου τους, θα λαµβάνουν µέρος τόσο στην σχετική εβδοµαδιαία κλήρωση
όσο και στην µεγάλη κλήρωση.
7. Τηρουµένων των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η ενεργοποίηση του
λογαριασµού της GJs loyalty card γίνεται στο διάστηµα είκοσι-τεσσάρων (24)
µε σαράντα-οκτώ ωρών (48). H συµµετοχή στον Διαγωνισµό είναι δυνατή
µόνο όταν η εν λόγω περίοδος είκοσι-τεσσάρων (24) µε σαράντα-οκτώ ωρών
(48) έχει παρέλθει και ο λογαριασµός της GJs loyalty card έχει
ενεργοποιηθεί.
8. Ένας τυχερός θα κερδίσει το µεγάλο δώρο του Διαγωνισµού που είναι ένα
ταξίδι στην Αυστραλία µαζί µε ένα αγαπηµένο του πρόσωπο της επιλογής
του,και πολλοί άλλοι τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ και άλλα δώρα µε
κληρώσεις που θα γίνονται εβδοµαδιαία.
9. Όλοι οι συµµετέχοντες που έχουν λάβει µέρος στον Διαγωνισµό θα µπουν σε
κλήρωση για να κερδίσουν το µεγάλο δώρο (που θα ανακοινωθεί µε το
πέρας της περιόδου της εκστρατείας), ενώ οι εβδοµαδιαίοι νικητές θα
κληρώνονται τυχαία και θα ανακοινώνονται κάθε Δευτέρα. Οι νικητές, θα
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.takemetogloria.com και στα κανάλια
µέσων κοινωνικής δικτύωσης.
10.Πέραν και ανεξάρτητα των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 9 ανωτέρω
σε σχέση µε την ανακοίνωση των νικητήριων συµµετοχών, σε σχέση µε το
µεγάλο δώρο του Διαγωνισµού, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει άµεσα µε
τον τυχερό σύµφωνα µε την παράγραφο 23 κατωτέρω ούτως ώστε να
διευθετηθούν οι λεπτοµέρειες παραλαβής του δώρου του. Οι ηµεροµηνίες
του ταξιδιού της Αυστραλίας θα συµφωνηθούν µεταξύ της Διοργανώτριας και
του νικητή και θα προταθούν από την Διοργανώτρια. Σε περίπτωση που ο εν
λόγω νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 30 εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα
της κλήρωσης, ή δεν είναι σε θέση να παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο το
δώρο ή αν δεν µπορεί να ειδοποιηθεί κατόπιν εύλογων προσπαθειών της
Διοργανώτριας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτόµατα το δικαίωµα
απόκτησης του δώρου και ο Διοργανωτής µπορεί να διαθέσει τέτοιο δώρο
κατά την απόλυτη κρίση του όπως κρίνει πρέπον, χωρίς καµία ευθύνη,
συµβατική ή βάσει νόµου, στον αρχικό νικητή για το γεγονός ότι έπραξε ως
προαναφέρεται.
11. Σε σχέση µε τις εβδοµαδιαίες κληρώσεις, σε περίπτωση που νικητής δεν
παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο το δώρο του εντός 5 εργάσιµες ηµέρες
από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την
παράγραφο 9 ανωτέρω, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτόµατα το
δικαίωµα απόκτησης του δώρου και ο Διοργανωτής θα διαθέσει τέτοιο δώρο
στην επακόλουθη εβδοµαδιαία κλήρωση, χωρίς καµία ευθύνη, συµβατική ή
βάσει νόµου, στον αρχικό νικητή για το γεγονός ότι έπραξε ως
προαναφέρεται.

12.Οι συµµετοχές στον Διαγωνισµό θα πρέπει να είναι έγκυρες. Έγκυρες
θεωρούνται οι συµµετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του
Διαγωνισµού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συµµετοχής που περιγράφεται
ανωτέρω, σε συνδυασµό µε την πλήρωση των διατάξεων όλων των
επιµέρους όρων του παρόντος. Έκαστος συµµετέχοντας συµφωνεί και
αναγνωρίζει ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη, είτε συµβατική είτε
βάσει νόµου, έναντι οποιουδήποτε συµµετέχοντα σε περίπτωση λάθους ή
εκπρόθεσµης ή ελλιπής καταχώρησης στοιχείων.
13.Στο πλαίσιο και σε σχέση µε τον Διαγωνισµό , η Διοργανώτρια θα τηρήσει
αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των Συµµετεχόντων όπως αναφέρονται
ανωτέρω [ονοµατεπώνυµο, αριθµός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας για το
σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισµού. Τα παραπάνω δεδοµένα,
θεωρούνται απολύτως αναγκαία για την πραγµάτωση του σκοπού για τον
οποίο υφίστανται επεξεργασία.
14.Η επεξεργασία δεδοµένων των ενδιαφεροµένων θα γίνεται σύµφωνα µε την
πολιτική απορρήτου (Privacy Policy) της Gloria Jean’s Coffees International
Pty Limited CAN 111 885 413, ως υιοθετήθηκε στην ολότητα της από την
Διοργανώτρια, η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στον ακόλουθο ιστότοπο
[www.gloriajeanscoffees.com.cy].
15.Οι συµµετέχοντες µε την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων
και την υποβολή των προσωπικών τους δεδοµένων, αναγνωρίζουν και
συµφωνούν και παρέχουν, δια της εν λόγω αποδοχής, την ελεύθερη, σαφή
και ρητή συγκατάθεση τους προκειµένου η Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο
µε τα ανωτέρω προσωπικά δεδοµένα και να επεξεργαστεί τα εν λόγω
δεδοµένα στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισµού και περεταίρω
να επεξεργαστεί τα εν λόγω δεδοµένα για διαφηµιστικούς σκοπούς της
Διοργανώτριας και/ή για την δηµοσιοποίηση και διαφηµιστική προώθηση του
Διαγωνισµού και/ή των αποτελεσµάτων αυτού (συµπεριλαµβανοµένου,
δίχως περιορισµό), άνευ οποιουδήποτε χρηµατικού ανταλλάγµατος ή
αποζηµίωσης. Τα δεδοµένα θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου που
απαιτείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων του προσωπικού χαρακτήρα, µέχρι και δύο χρόνια
µετά από τη λήξη του λογαριασµού για σκοπούς µάρκετινγκ της
Διοργανώτριας. Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των
συµµετεχόντων, µπορεί να γίνεται µέσω αυτοµατοποιηµένων ή µη
αυτοµατοποιηµένων µέσων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
Διαγωνισµού αλλά και για διαφηµιστικούς σκοπούς της Διοργανώτριας, ως
προαναφέρεται. Άνευ περιορισµού των προαναφερθέντων, τα προσωπικά
δεδοµένα των συµµετεχόντων
δύνανται να διαβιβαστούν από τη
Διοργανώτρια σε υπεύθυνους επεξεργασίας για την επίτευξη του ως άνω
νόµιµου σκοπού, συµπεριλαµβανοµένου, δίχως περιορισµό, στην εταιρεία
marketing Hivebreed Ltd. Για τα στοιχεία των αποδεκτών µπορείς να
υποβάλεις αίτηµα στο [info@gloriajeanscoffees.com.cy].

16.Κάθε συµµετέχων έχει το δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης,
διαγραφής, περιορισµού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωµα
εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδοµένων του σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας
Δεδοµένων. Τα ως άνω δικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν είτε µέσω
αποστολής συστηµένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση [Egaleo 5
2057 Strovolos Nicosia, Cyprus], είτε σχετικού µηνύµατος ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στη διεύθυνση [info@gloriajeanscoffees.com.cy], είτε µέσω
της σελίδας οποιουδήποτε καταστήµατος της Gloria Jeans' Coffees Cyprus.
Υπεύθυνος δε της επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.
17.Ο συµµετέχων, λαµβάνοντας µέρος δηλώνει πως έχει ενηµερωθεί για τις
πρόνοιες του Γενικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 (General Data Protection Regulation –
GDPR)
18.Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται από τη
Διοργανώτρια εταιρεία (και όχι από το Facebook).
19.Η Διοργανώτρια έχει τη διακριτική ευχέρεια καθ’ οιονδήποτε χρόνο και άνευ
οποιασδήποτε προηγούµενης προειδοποίησης να µεταβάλει ή ανακαλέσει
οποιονδήποτε όρο του Διαγωνισµού, να συντοµεύσει ή να παρατείνει τη
διάρκειά ισχύος του και/ή να αλλάξει τα προσφερόµενα δώρα. Περαιτέρω, η
Διοργανώτρια διατηρεί το απόλυτο δικαίωµά, άνευ οποιασδήποτε
προηγούµενης προειδοποίησης, να ανακαλέσει ή να αναστείλει προσωρινά
τον Διαγωνισµό σε περίπτωση που προκύψουν οποιαδήποτε τεχνικά ή άλλα
προβλήµατα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας
ελέγχου της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση ενάσκησης οποιωνδήποτε εκ των
προαναφερθέντων δικαιωµάτων της Διοργανώτριας, έκαστος συµµετέχοντας
συµφωνεί και αναγνωρίζει ότι η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καµία ευθύνη,
είτε συµβατική είτε βάσει νόµου, έναντι οποιουδήποτε συµµετέχοντα για
τυχόν άµεσες ή έµµεσες ζηµίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις
τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συµµετέχοντας σε σχέση µε και/ή ως
αποτέλεσµα της εν λόγω ενάσκησης των δικαιωµάτων της Διοργανώτριας
δυνάµει της παρούσας παραγράφου 19.
20.Τα δώρα που προσφέρονται δυνάµει του Διαγωνισµού είναι προσωπικά, δεν
µεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν µπορούν να εξαργυρωθούν µε
χρήµατα.
21.
H Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε συµµετέχοντα για
τυχόν άµεσες ή έµµεσες ζηµίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις τυχόν
υποστεί οποιοσδήποτε συµµετέχοντας σε σχέση µε και/ή ως αποτέλεσµα του
Διαγωνισµού ή/και των δώρων του Διαγωνισµού και/ή της ανικανότητας και/ή
αποτυχίας οποιουδήποτε συµµετέχοντα να συµµορφωθεί µε τους παρόντες
όρους και προϋποθέσεις και/ή οποιεσδήποτε αποτυχίες διακοµιστή, συστήµατος
ή δικτύου, δυσλειτουργία ή µη προσβασιµότητα, όπου αυτά εφαρµόζονται,
καθώς επίσης δεν φέρει καµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµιώσεως για

οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν θα έχει
ουδεµία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή και/ή τρίτο, για
οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά τυχόν υποστεί η οποία σχετίζεται και/ή απορρέει
από τον Διαγωνισµό και/ή την συµµετοχή στον Διαγωνισµό και/ή το δώρο ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία.
21.Ο τυχερός θα ενηµερωθεί για την παραλαβή του δώρου του, από τη
Διοργανώτρια , στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσει. Κατά την
παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει ταυτότητα ή οποιοδήποτε
άλλο επίσηµο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία
(ονοµατεπώνυµο και αριθµό τηλεφώνου ) που έχει δηλώσει είναι αληθή και
ακριβή.
22.Η Διοργανώτρια διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να αποκλείσει χωρίς
προειδοποίηση οποιασδήποτε συµµετοχή στον Διαγωνισµό για την οποία
θεωρεί ότι έχουν χρησιµοποιηθεί ακατάλληλα µέσα, είτε τεχνικά είτε άλλως
πως, για σκοπούς συµµετοχής και/ή η οποία η Διοργανώτρια πιστεύει ότι
είναι δόλια. Άνευ επηρεασµού των προαναφερθέντων, η Διοργανώτρια έχει
το απόλυτο δικαίωµα να (α) επαληθεύσει την εγκυρότητα των συµµετοχών
και να αποκλείσει οποιονδήποτε συµµετέχοντα επιχειρεί να παρέµβει
παρανόµως στη διαδικασία συµµετοχής ή κλήρωσης ή του οποίου η
συµµετοχή δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή
έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, και (β) ακυρώσει οποτεδήποτε τη συµµετοχή
οποιουδήποτε συµµετέχοντα στο Διαγωνισµό ή να του απαγορεύσει την
περαιτέρω συµµετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’
οιονδήποτε χρόνο, ακόµη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η
συµµετοχή του έρχεται σε αντίθεση µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, µε
διατάξεις της δηµοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή
αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται
κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράµµα και το πνεύµα του Διαγωνισµού, ή
καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους
ή προϋποθέσεις του.
23.Σε σχέση µε και στο πλαίσιο διαφήµισης της Διοργανώτριας και/ή ενεργειών
δηµοσιοποίησης και διαφηµιστικής προώθησης του Διαγωνισµού και/ή των
αποτελεσµάτων αυτού, ως αναφέρεται στην παράγραφο 15 ανωτέρω,
έκαστος συµµετέχοντας διά του παρόντος εκχωρεί στην Διοργανώτρια,
αυτοδικαίως και άνευ χρηµατικού ανταλλάγµατος ή αποζηµίωσης, όλα τα
πνευµατικά του δικαιώµατα σε σχέση µε υλικό (συµπεριλαµβανοµένου, δίχως
περιορισµό, φωτογραφικού και/ή οπτικοακουστικού υλικού) που λήφθηκε
και/ή δηµιουργήθηκε σε σχέση µε και/ή στο πλαίσιο του Διαγωνισµού.
24. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη
διάθεση του δώρου τηρουµένων και συµφώνως των όσων αναφέρονται
στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την εκπνοή της διάρκειας του
Διαγωνισµού και της απονοµής του δώρου κατά τα προαναφερόµενα ή µε
τον νωρίτερο τερµατισµό του Διαγωνισµού, κάθε υποχρέωση της
Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

25.Οι συµµετέχοντες συµφωνούν και αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν ούτε
αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα (είτε δικαίωµα ιδιοκτησίας ή δικαίωµα
χρήσης ή άλλως πως) πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις εµβλήµατα,
λοιπά διακριτικά και γενικά πάνω στην πνευµατική ιδιοκτησία της
Διοργανώτριας. Η αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων
συνεπάγεται την απόλυτη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του
συµµετέχοντος έναντι της Διοργανώτριας. .
26.Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Διαγωνισµού στον ακόλουθο ιστότοπο [www.takemetogloria.com]. Οι
συµµετέχοντες που επιθυµούν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους και
προϋποθέσεις του Διαγωνισµού µπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό
κέντρο της Διοργανώτριας [22252134].
27.Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση µε την παρούσα προωθητική
ενέργεια/Διαγωνισµό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συµβατικές
και εξωσυµβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρµογή τους θα
παραπέµπεται αποκλειστικά στα αρµόδια Δικαστήρια της Κύπρου και θα
εφαρµόζεται για αυτή το Κυπριακό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η
συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
συµµετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική
αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόµενων για τη
πραγµάτωση του σκοπού του Διαγωνισµού φυσικών ή/ και νοµικών
προσώπων.

