
Όροι & Προϋποθέσεις διαγωνισμού 

1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Eκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ» («Διοργανώτρια»), 

προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Ψηφοφορία Cyprus Eating Awards 2022» 

(εφεξής «Διαγωνισμός»). 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος 

όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Kύπρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. 

3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι 

του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, 

καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού. 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το 

χρονικό διάστημα από 08.08.2022, ώρα 10:00 έως και 30.09.2022 ώρα 23:59 («Διάρκεια»). 

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό-Κληρώσεις: Με την επιφύλαξη των όρων του 

παρόντος κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον 

ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να ψηφίσει τα εστιατόρια 

που επιθυμεί να βραβευτούν και στη συνέχεια να συμπληρώσει όλα τα πεδία στο ψηφοδέλτιο 

του διαγωνισμού. Ως συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της 

προβλεπόμενης διάρκειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο σημείο 4. 

6. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για 

οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής 

οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και 

ανάδειξης του νικητή.  

7. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον 

Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του 

κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με 

ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να 

διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο. Στις 

περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και 

οποιουδήποτε τρίτου. 

8. Οι Νικητές δίνουν στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για 

διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς αμοιβή. 

9. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα 

προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία και αριθμό τηλεφώνου), τα οποία δεν θα 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, παρά μόνο για επικύρωση των επικρατέστερων 

διαγωνιζομένων. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό και η γνωστοποίηση των 

στοιχείων του στη Διοργανώτρια αποτελεί ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και 

επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τη Διοργανώτρια και/ή τους συνεργάτες της προς σκοπό 

της κλήρωσης και μόνο. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του 

νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας 



Δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση του 

διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός 12 μηνών εκτός 

από αυτά των συμμετεχόντων που συγκατατίθενται να λαμβάνουν νέα από το Check In Cyprus 

ή και τον Εκδοτικό Οίκο Δίας. 

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 

ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων. 

11. Mε την υποβολή των δεδομένων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και 

συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη προωθητική 

ενέργεια, όπως και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εκδοτικού Οίκου 

Δίας Δημόσια Λτδ, όπως δημοσιεύεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.checkincyprus.com 

και συμπληρώνει τους παρόντες όρους. 

 


