
 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ «go4more – Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΛΙΝ 2023» 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ 
 

 

1. Η ενέργεια «go4more – Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΛΙΝ 2022» (εφεξής η «Ενέργεια») διοργανώνεται από την Εθνική 

Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια» ή «η Τράπεζα»), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος go4more 

(εφεξής το «Πρόγραμμα») και αποκλειστικά για τα Μέλη του Προγράμματος σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους 

Συμμετοχής. Η εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.» (εφεξής «Δωροθέτρια») θα χορηγήσει τα Δώρα της Κλήρωσης, όπως αυτά 

ορίζονται στον όρο 5. 

  

2. Διάρκεια: 

Η Ενέργεια θα ξεκινήσει στις 10/03/2023 από την ώρα δημοσίευσης της ενέργειας στα κανάλια επικοινωνίας του 

Προγράμματος και θα ολοκληρωθεί στις 31/03/2023 και ώρα 23:59. 

 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής: 

Στην Ενέργεια μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά τα εγγεγραμμένα μέλη του Προγράμματος, εφόσον πληρούν 

αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»): 

α. Είναι Μέλη του Προγράμματος και διατηρούν την ιδιότητα του Μέλους μέχρι και την ημερομηνία της Κλήρωσης, 

όπως αυτή ορίζεται στον όρο 4.  

β. Πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία αγορά πετρελαίου θέρμανσης 400 λίτρων και άνω από την Δωροθέτρια κατά 

τη διάρκεια της Ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 1.  

Η αγορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της χρήσης καρτών εκδόσεως της Διοργανώτριας 

(πιστωτικών ή/και χρεωστικών ή/και προπληρωμένων), που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα 

Συλλογής Πόντων του Προγράμματος. 

γ. Το Μέλος του Προγράμματος, που είναι κάτοχος οποιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Διοργανώτριας, μέχρι 

και την ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 2, δεν εμφανίζει καθυστέρηση πληρωμής 

έστω και σε μία εκ των δανειακών του υποχρεώσεων, μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών. 

 

Στην Κλήρωση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στη Δωροθέτρια. 

 

4. Διαδικασία Κλήρωσης:  

4.1. Η διεξαγωγή της Κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 7/4/2023 στις 16:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας 

(Σταδίου 38, Αθήνα), παρουσία αρμοδίων στελεχών της  Διοργανώτριας, με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος 

και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία 

ανθρώπινης παρέμβασης.  

 

4.2 Κατά την Κλήρωση, θα αναδειχθούν δέκα (10) Νικητές και δέκα (10) Επιλαχόντες. 

 

4.3 Κάθε Συμμετέχων συμμετέχει στην Κλήρωση ανάλογα με το πλήθος των συναλλαγών όπως αυτές ορίζονται στον 

όρο 3. Κάθε αγορά ισοδυναμεί με μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση. Κάθε Συμμετέχων έχει δυνατότητα να κερδίσει 

μόνο μία (1) φορά, ανεξαρτήτως του πλήθους των συμμετοχών του στην Κλήρωση.   

 

5. Δώρα:  

Στον κάθε Νικητή αντιστοιχεί από μία (1) δωροεπιταγή αξίας πενήντα (50) ευρώ για αγορά πετρελαίου θέρμανσης 

ελάχιστης ποσότητας 400 λίτρων από την Δωροθέτρια μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας πετρελαίου θέρμανσης εντός 

Αττικής στα τηλέφωνα 2106241600 ή 8011180211 και βάσει των όρων εξαργύρωσης που θα αναγράφονται σε αυτήν. 

 



 

 

Η δωροεπιταγή είναι  προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα. Η Διοργανώτρια 

ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των Δώρων της Κλήρωσης και 

για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που τυχόν υποστεί ο νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών, που συνδέονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω Δώρα που κέρδισε ή κατά τη χρήση των εν λόγω δώρων. 

 

6. Ενημέρωση Νικητών: 

Οι Νικητές της Κλήρωσης θα ενημερωθούν αμέσως μετά την Κλήρωση από τη Διοργανώτρια τηλεφωνικώς, στο 

κινητό ή σταθερό τους τηλέφωνο, που είναι καταχωρημένο στα συστήματα της Τράπεζας. 

 

7. Δικαίωμα Άρνησης Συμμετοχής:  

Εάν κάποιο μέλος του Προγράμματος, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην Κλήρωση, θα πρέπει να το δηλώσει στη 

Διοργανώτρια με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση cc_socialmedia@nbg.gr μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν την 

διεξαγωγή της Κλήρωσης. Στην περίπτωση που δεν δηλώσει την άρνησή του κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι 

έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή του σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

 

8. Νικητής με μη Δικαίωμα Συμμετοχής: 

Σε περίπτωση Νικητή για τον οποίο θα διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται 

στον όρο 3, δεν θα είναι δυνατή η απόδοση των Δώρου της Κλήρωσης, και η θέση του θα καταλαμβάνεται 

αυτόματα από έναν από τους Επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά που αυτοί κληρώθηκαν. Η ενημέρωση του 

Επιλαχόντα θα γίνει με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στον όρο 6. 

9. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενέργειας, η Διοργανώτρια προβαίνει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στη συλλογή, 

τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα των στοιχείων 

ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της Ενέργειας για σκοπούς 

που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση αυτής. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών 

Δεδομένων 2016/679 (GDPR), στον Ν. 4624/2019 και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, 

διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.  

 

Στο πλαίσιο της εν λόγω Ενέργειας η Διοργανώτρια θα προβεί στη δημοσιοποίηση στοιχείων των τυχερών 

(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) στο διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr, και στο go4more app, τα οποία θα 

εμφανίζονται στα προαναφερθέντα κανάλια  μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την διεξαγωγή της  

Κλήρωσης. 

 

Η Διοργανώτρια τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας, καθώς και 

μετά την ολοκλήρωση αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο.  

 

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά 

τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη 

συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα 

δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην 

επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την 

άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στο 

Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (Εθνική Τράπεζα, 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Αιόλου 93, 10551, Αθήνα, dpo@nbg.gr) ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της 

Διοργανώτριας. Σε περίπτωση που θεωρούν ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να προσφύγουν, εφόσον επιθυμούν, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

 

 

10. Δημοσίευση Όρων Ενέργειας:  

http://www.go4more.gr/


 

 

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr, και στο 
go4more app. 

 

11. Δίκαιο: 

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων, εφαρμοστέο είναι το 

Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα. 

 

12. Τροποποίηση – Ματαίωση: 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της  Ενέργειας καθώς και να 

μεταβάλει τους παρόντες όρους ή να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αναβάλει την Ενέργεια, με σχετική ανακοίνωσή 

της στο διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr, και στο go4more app. 
 

13. Αποδοχή Όρων: 

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων καθώς 

και των όρων του προγράμματος go4more που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr. 
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