
 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ «go4more – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 Amaronda Resort & Spa » 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ 

 

 

1. Η κλήρωση διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια»), στο 

πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος go4more (εφεξής το «Πρόγραμμα») και αποκλειστικά για τα 

Μέλη του Προγράμματος, για την ενέργεια «go4more – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 Amaronda Resort & Spa» (εφεξής 

η «Ενέργεια»), σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους Συμμετοχής. Η εταιρία ΜΑΝΕΣΣΗΣ Ταξιδιωτικός 

Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε. (εφεξής «Δωροθέτρια») θα χορηγήσει το Δώρο της Κλήρωσης, όπως αυτό ορίζεται 

στον όρο 8. 

  

2. Η Ενέργεια θα ξεκινήσει την 01/07/2019 και θα ολοκληρωθεί στις 14/07/2019 και ώρα 24:00. 

 

3. Στην Κλήρωση συμμετέχουν αποκλειστικά και αυτόματα οι εγγεγραμμένοι χρήστες του κοινωνικού 

δικτύου Facebook, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

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

Κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 6.  

β. Θα επισκεφθούν τη Σελίδα του Προγράμματος και θα πραγματοποιήσουν ένα σχόλιο (comment) – είτε 

με τη μορφή κειμένου, είτε με τη χρήση φωτογραφίας μαζί με κείμενο – αποκλειστικά κάτω από το 

δημοσίευμα (post) που θα έχει αναρτήσει η Διοργανώτρια σχετικό με την παρούσα Ενέργεια και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον όρο 5, από τις 01/07/2019 (ώρα έναρξης: η ώρα ανάρτησης του σχετικού 

δημοσιεύματος από τη Διοργανώτρια στη Σελίδα του Προγράμματος) έως και τις 14/07/2019 (ώρα λήξης 

την 24.00).  

γ. Μέχρι και την ημερομηνία της κλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 6, το Μέλος του Προγράμματος 

που είναι κάτοχος οιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Διοργανώτριας, δεν εμφανίζει καθυστέρηση 

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

Διευκρινίζεται ότι, το κοινωνικό δίκτυο Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει την 

Ενέργεια με κανέναν τρόπο. 

 

4. Στην Κλήρωση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στις θυγατρικές 

εταιρίες του Ομίλου της καθώς και στη Δωροθέτρια. 

 

5. Ρητά αναφέρεται ότι κάθε σχόλιο, όπως ορίζεται στον όρο 3β, θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται για 

ανάρτηση κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας με βάση το ευπρεπές, μη προσβλητικό ή μη 

υβριστικό και αρμόζον στην Ενέργεια περιεχόμενο. Σχόλια από Χρήστη ή Χρήστες που δεν ταιριάζουν με 

την Ενέργεια ή είναι υβριστικά ή προσβλητικά ή μη ευπρεπή ή αντίθετα με το Νόμο, τα ήθη, είναι 

δυσφημιστικά ή παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή συγκροτούν την υποκειμενική ή 

αντικειμενική υπόσταση οποιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζονται από ρατσιστική ή φασιστική 

διάθεση ή το περιεχόμενό τους προσβάλει ή θίγει τη φήμη της Διοργανώτριας ή του Προγράμματος ή 

των Συμμετεχόντων στην Κλήρωση, δεν θα θεωρούνται αποδεκτά, δεν θα αναρτώνται και ο Χρήστης ή 

οι Χρήστες θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην Κλήρωση, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση από τη 

Διοργανώτρια. 

 

6. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 15/07/2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της 

Διοργανώτριας, Πραξιτέλους 12, Αθήνα – 3ος όροφος, 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.  



 

7. Κατά την Κλήρωση, από τους Συμμετέχοντες θα αναδειχθεί ένας (1) Νικητής και ένας (1) Επιλαχόν. 

 

8. Δώρο Κλήρωσης: Στο Νικητή αντιστοιχεί μία (1) διαμονή σε Δίκλινο Standard δωμάτιο με πρωϊνό, για 

διάρκεια πέντε (5) ημερών (τέσσερις (4) νύχτες) εντός του χρονικού διαστήματος από τις 10/09/2019 έως 

και τις 30/09/2019, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει στο εν λόγω χρονικό διάστημα, στο 

ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa, Ερέτρια - Κόλπος Μαλακώντα (https://www.amarondaresort.com/el/). 

Το Δώρο είναι  προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα. Η 

Διοργανώτρια ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του 

Δώρου της Κλήρωσης. 

 

9. Η Διοργανώτρια αμέσως μετά τη διενέργεια της Κλήρωσης και την ανάδειξη του Νικητή, θα αποστείλει 

προσωπικό μήνυμα (inbox message) στο Facebook profile του Νικητή ζητώντας από αυτόν τα στοιχεία 

του - Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Στη συνέχεια, ο Νικητής 

υποχρεούται εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του παραπάνω 

μηνύματος, να αποστείλει τα στοιχεία που ζητήθηκαν με προσωπικό μήνυμα (inbox message) είτε στη 

Σελίδα του Προγράμματος είτε με mail μέσω της εφαρμογής go4more app, προκειμένου η Διοργανώτρια 

να ελέγξει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στον όρο 3 της παρούσας και για να 

επικοινωνήσει μαζί του. 

 

10. Σε περίπτωση άρνησης του Νικητή να αποδεχθεί το Δώρο της Κλήρωσης – η οποία πρέπει να είναι 

ρητή και να κοινοποιείται εγγράφως στη Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

contact.center@nbg.gr εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη σχετική ενημέρωσή του - ή εάν 

διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στον όρο 3 ή έχει καταχωρίσει 

λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η επικοινωνία με αυτόν ή αν δεν 

βρεθεί ή αν δεν εμφανιστεί, η θέση του θα καταλαμβάνεται αυτόματα στον Επιλαχόντα. Η ενημέρωση του 

Επιλαχόντα θα γίνει με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στον όρο 9. 

 

11. Η παραλαβή του Δώρου της Κλήρωσης θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας του Νικητή με τη Διοργανώτρια 

και τη Δωροθέτρια. 

 

12. Τα στοιχεία του Νικητή (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) θα ανακοινωθούν στη σελίδα του 

Προγράμματος στο Facebook (https://www.facebook.com/go4more.gr/), με ειδικό δημοσίευμα (post). Τα 

δηλωθέντα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες της 

Διοργανώτριας, παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας Κλήρωσης.  

 

13. Η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει, επεξεργάζεται και φυλάσσει με ασφάλεια τα 

προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που οι ίδιοι οι Συμμετέχοντες γνωστοποιούν, όπως στοιχεία 

ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της παρούσας 

Ενέργειας. 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) 

και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την 

εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της. Κάθε φυσικό πρόσωπο, μετά 

από εξακρίβωση της ταυτότητάς του, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, το 

δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών του δεδομένων ή τη συμπλήρωση 

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

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

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

Για το σκοπό αυτό, τα τυχόν ανωτέρω αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως, χρησιμοποιώντας 

τα ειδικώς διαμορφωμένα έντυπα της Διοργανώτριας, σε οποιοδήποτε Κατάστημά της. Για τη συλλογή, 

τήρηση και την εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συμμετέχοντα ισχύουν τα 

αναφερόμενα στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι διαθέσιμη στο 

δίκτυο καταστημάτων της Διοργανώτριας καθώς και στην ιστοσελίδα www.nbg.gr. 



 

14. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος του Προγράμματος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην Κλήρωση, θα 

πρέπει να το δηλώσει στη Διοργανώτρια τηλεφωνικά στο 181818 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

contact.center@nbg.gr μέχρι και μία ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης. 

 

15. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο 

www.go4more.gr. Επίσης, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Κλήρωσης παρέχεται και 

από το τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο 181818.  

 

16. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοστέο 

είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα. 

 

17. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους της Κλήρωσης ή να ανακαλέσει ή να 

ακυρώσει ή να αναβάλει την Κλήρωση με ανακοίνωσή της στο διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr. 

 

18. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω 

όρων καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος. 


