Όροι συμμετοχής στην κλήρωση
Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 237901000,
που εδρεύει στην οδό Αιόλου 86, Τ.Κ 10559, Αθήνα, διοργανώνει κλήρωση ανάδειξης νικητών
(εφεξής το «Πρόγραμμα»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1. Αντικείμενο Προγράμματος. Πέντε (5) κάτοχοι χρεωστικών & προπληρωμένων καρτών
(Debit Visa & Prepaid Visa, συμπεριλαμβανομένου του Prepaid- i-bank payband) εκδόσεως
της Τράπεζας, που θα πραγματοποιήσουν μία (1) τουλάχιστον συναλλαγή ποσού αξίας από
δέκα ευρώ (10€) και άνω στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος και θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση, θα αποκτήσουν το Δώρο του
Προγράμματος.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε φυσικό
πρόσωπο άνω των 18 ετών που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχος χρεωστικής
κάρτας (Debit Visa) καθώς και προπληρωμένης κάρτας (Prepaid Visa & του προϊόντος
Prepaid Visa i-bank payband) η οποία έχει εκδοθεί από την Τράπεζα (εφεξής «οι
Συμμετέχοντες»). Εξαιρείται η προπληρωμένη κάρτα Prepaid Visa KA. Στο Πρόγραμμα δεν
έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι της Τράπεζας.
3. Διάρκεια. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από
τις 14/02/2020 έως και τις 29/02/2020.
4. Κλήρωση.
4.1 Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μία (1) κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί ως ακολούθως :
-

κλήρωση στις 4/03/2020 για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα
14/02/2020 από 00:00:00 – 29/02/2020 έως 23:59:59

4.2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ειδικής μηχανογραφικής
εφαρμογής της Τράπεζας και θα λάβει χώρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Καρτών της
Εθνικής Τράπεζας (Πειραιώς 74, Μοσχάτο, 18346, Αττική) ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Αθηνών κας Ουρανίας Μικρού (Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 18, 11257 Αθήνα, τηλ. 2108212750,
email: notarymo@otenet.gr) κατά την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία.
4.3. Στην κλήρωση θα ανακηρυχθούν πέντε (5) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα
πέντε (5) πακέτα φιλοξενίας της Visa για την παρακολούθηση της τελετής της ολυμπιακής
φλόγας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία στις 12.03.2020. Πιο
συγκεκριμένα, το πακέτο περιλαμβάνει για καθέναν από τους τυχερούς και το συνοδό του,
μεταφορά μια ημέρα πριν την τελετή (11.03.2020), 2ημερη διαμονή στο ξενοδοχείο Costa
Navarino, τη μεταφορά (12.03.2020) στην Αρχαία Ολυμπία για την παρακολούθηση της
τελετής και μετέπειτα ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο των Ολυμπιακών
Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία, επιστροφή στο Costa Navarino και την 3η ημέρα (13.03.2020)
την επιστροφή στην Αθήνα, καθώς και τα γεύματα της 1ης και 2ης ημέρας (11.03.2020 &
12.03.2020). Επίσης, στην κλήρωση θα αναδειχθούν και ισάριθμοι επιλαχόντες, για την
περίπτωση που ένας ή περισσότεροι τυχεροί του Δώρου αδυνατεί/ούν να αποδεχθεί/ούν το
Δώρο ή αποκλεισθεί/ούν κατά τους παρόντες όρους ή δεν αναλάβει/ουν το Δώρο λόγω
ακύρωσης της συμμετοχής του/τους ή λόγω μη επαλήθευσης της εγκυρότητας της
συμμετοχής του/τους σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα ή λόγω εξαίρεσής
του/τους από το Πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, το αντίστοιχο Δώρο θα διατεθεί στους
επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους.

5. Στην κλήρωση του Προγράμματος συμμετέχουν μόνο οι έγκυρες συναλλαγές. Έγκυρες για
κάθε κλήρωση θεωρούνται οι συναλλαγές ποσού από δέκα ευρώ (10€) και άνω, που έχουν
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό κατά τη Διάρκεια ισχύος του
Προγράμματος και για τις οποίες έχει ενημερωθεί το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας.
Δεν θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση οι αναλήψεις μετρητών και οι λοιπές
συναλλαγές σε ATM.
6. Κάθε έγκυρη συναλλαγή παρέχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση του
Προγράμματος. Επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές στο Πρόγραμμα, δηλαδή κάθε
συναλλαγή που πραγματοποιείται κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, αποτελεί και μια
νέα συμμετοχή στην κλήρωση.
7. Ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών, κάθε Συμμετέχων μπορεί να κληρωθεί μόνο μία
φορά και για ένα Δώρο, το πρώτο για το οποίο θα κληρωθεί.
8. Σε περίπτωση που κάποιος κάτοχος χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας δεν επιθυμεί
να συμμετάσχει στην κλήρωση, θα πρέπει να το δηλώσει στην Τράπεζα τηλεφωνικώς στο
181818 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact.center@nbg.gr μέχρι τις 21/02/2020.
9. Για την απόδοση του Δώρου στους τυχερούς, εφόσον οι τελευταίοι είναι κάτοχοι
οιουδήποτε
δανειακού
προϊόντος
της
Τράπεζας
και
συγκεκριμένα
Στεγαστικού/Καταναλωτικού/Επιχειρηματικού Δανείου ή/και Πιστωτικής Κάρτας, θα πρέπει
να μην εμφανίζουν καθυστέρηση πληρωμής έστω και σε μία εκ των ανωτέρω δανειακών
τους υποχρεώσεων μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, καθώς επίσης να μην βρίσκονται σε
διαδικασία διευθέτησης οφειλών τους προς την Τράπεζα στο πλαίσιο εξωδικαστικού
συμβιβασμού,
σε
εφαρμογή
του
Ν.3869/2010
και
των
μετέπειτα
τροποποιητικών/ερμηνευτικών νόμων αυτού.
10. Ακύρωση συμμετοχής – Τροποποίηση Προγράμματος
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος ή/και τον
τρόπο διεξαγωγής του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια
τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο διαδικτυακό
τόπο www.nbg.gr.
11. Ευθύνη. Η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται αποκλειστικώς και μόνον στη διάθεση του
Δώρου. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι οποιουδήποτε
Συμμετέχοντα για οποιαδήποτε αιτία.
12. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
12.1. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, η Τράπεζα 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 του Προγράμματος για σκοπούς που
συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Προγράμματος. Η Τράπεζα
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.

Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Προγράμματος
και σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο
πλαίσιο του Προγράμματος για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη
διεκπεραίωση του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά: στην Συμβολαιογράφο κα Ουρανία
Μικρού (Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 18, 11257 Αθήνα, τηλ. 2108212750, email:
notarymo@otenet.gr) και στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαφήμισης, MAGIC LAB ΙΚΕ η
οποία διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα πακέτα φιλοξενίας.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Τράπεζα θα προβεί στη δημοσιοποίηση των
ονοματεπωνύμων των πέντε (5) επιτυχόντων, που θα αναδειχθούν από την κλήρωση, στην
ιστοσελίδα www.nbg.gr, από τις 04/03/2020 έως και τις 13/03/2020. Η Τράπεζα τηρεί τα
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μετά
την ολοκλήρωση αυτού 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 Τράπεζας. 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.
Για την πλήρη ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι
συμμετέχοντες δύνανται να ανατρέξουν στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων της
Τράπεζας καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.nbg.gr).
12.2. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο, κα Ουρανία Μικρού,
(Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 18, 11257 Αθήνα, τηλ. 2108212750, email: notarymo@otenet.gr)
και έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.nbg.gr. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος
δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων , όπως αυτό
θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.
13. Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που απορρέει από τους παρόντες όρους και τυχόν ανακύψει,
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο.
14. Αποδοχή των Όρων. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στον ως άνω
υπ’ αριθμόν 8 όρο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του
Προγράμματος, ακόμη και αν αυτοί τροποποιηθούν μελλοντικά σύμφωνα με τα ανωτέρω
οριζόμενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των
παρόντων ή τυχόν τροποποιημένων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε
αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

