
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
Η «TLIFE ΕΠΕ»

1. Διοργανωτής του Διαγωνισμού TLife.gr (εφεξής ο «διαγωνισμός») είναι η εταιρεία 
“TLIFE   Ε.Π.Ε.” με έδρα στο Περιστέρι, Ακροπόλεως 47, (στο εξής αναφερόμενη 
και  ως  «Εταιρεία»)  σε  συνεργασία  με  το  ξενοδοχείο  NJV ATHENS  PLAZA ως 
χορηγού  των  δώρων  της  κλήρωσης..  

2. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στον  διαδικτυακό  τόπο  www.tlife.gr  .    Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου.

3. Οι εργαζόμενοι των εταιρειών “TLIFE  Ε.Π.Ε.”, της ιστοσελίδας Tlife.gr, καθώς 
και της  εταιρείας NJV ATHENS PLAZA, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με 
συγγένεια  έως  και  β’  βαθμού,  δεν  θα  έχουν  δικαίωμα  να  συμμετάσχουν  και  να 
κερδίσουν  τα  δώρα  του  διαγωνισμού.  

4. Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτός που συμμετέχει στον διαγωνισμό με τα στοιχεία του 
και την αποστολή e-mail, είναι και ο υποψήφιος που  έλαβε μέρος στην κλήρωση και 
κάτοχος  του  αντίστοιχου  λογαριασμού  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  

5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό για κάθε υποψήφιο είναι δωρεάν. 

6. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις  23/12/2011και ώρα 14.00  μέχρι και 
τις  27/12/2011 και ώρα 14.00 ενώ η κλήρωση θα γίνει την  Τρίτη 27/12/2011 στις 
18.00.

7. Περιγραφή του Διαγωνισμού: Δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση έχει όποιος 
συμμετέχει καθημερινά, ενώ η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 27/12/2011  στις 18.00. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει πάνω από μια φορά στον διαγωνισμό. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει  να κλικάρουν στα σχετικά  άρθρα στις 
ενότητες του TLIFE και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην φόρμα συμμετοχής.
Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί την Τρίτη 27/12/2011, ύστερα από ηλεκτρονική 
κλήρωση, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, στον όρο 9.
Η  προβολή  επιβεβαιώνεται  με  την  χρήση  της  τεχνολογίας  cookie. Οποιοδήποτε 
πρόβλημα στην χρήση,  λήψη ή  ανάγνωση της  συγκεκριμένης  τεχνολογίας  αφορά 
αποκλειστικά τον χρήστη του site. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από το site και 
ο  τρόπος  εφαρμογής  της  είναι  κοινή  για  όλους  τους  επισκέπτες  του  site και 
υλοποιήθηκε με βάση τους κανόνες κοινής χρήσης.

8. Ρητά  δηλώνεται  ότι  η  ειδικά  διαμορφωμένη  πλατφόρμα  του  Διοργανωτή  θα 
διατηρεί  καθ’  όλη τη διάρκεια  του διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα από τους 
συμμετέχοντες  e-mail και  φόρμες,  καταγράφοντας  συγχρόνως  τη  συγκεκριμένη 
ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και 
την  διεύθυνση  e-mail μέσω  της   οποίας   έχουν   αποσταλεί  τα  στοιχεία  του 
διαγωνιζόμενου.

9. Ο  νικητής  του  διαγωνισμού  του  TLIFE θα  ανακηρυχθεί  βάσει  ηλεκτρονικής 
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κλήρωσης μέσω ειδικής εφαρμογής Random Number Generator, η οποία εξασφαλίζει 
το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα, 
στην οποία θα λαμβάνουν μέρος όλοι όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό μέχρι την 
ορισμένη χρονική στιγμή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί (κατά τα ανωτέρω) στα γραφεία 
της εταιρείας  TLIFE Ε.Π.Ε. στο Μαρούσι Αττικής, Κηφισίας 16 και Χαλεπά στις 
18.00μμ. παρουσία οποιουδήποτε των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό το επιθυμεί.. 
Η όλη διαδικασία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικής εφαρμογής 
Random Number  Generator,  η οποία εξασφαλίζει  το τυχαίο της επιλογής και  την 
αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα, στην οποία θα λαμβάνουν μέρος 
όλοι όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό μέχρι την ορισμένη χρονική στιγμή.
10.  Ο νικητής  του Διαγωνισμού κερδίζει   από (1 διανυκτέρευση με πρωινό) την 
περίοδο από 31/12/11 έως 01/01/12  κατόπιν συνεννόησης με το ξενοδοχείο.

Τα δώρα, όσον αφορά τον αριθμό και το είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και 
συγκεκριμένα,  και αποκλείεται  ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους,  ενώ ουδεμία άλλη 
απαίτηση δύναται να έχει ο νικητής από την  TLIFE ΕΠΕ και την «  NJV ATHENS 
PLAZA  .»

11. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί από την Εταιρεία είτε με τηλεφωνική 
κλήση είτε με αποστολή e-mail στην διεύθυνση που αντιστοιχεί στην διεύθυνση του 
e-mail με το οποίο έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό, για να παραλάβει το δώρο της, 
επίσης  τα  ονόματα  των  νικητριών  θα  ανακοινωθούν  και  στον  διαδικτυακό  χώρο 
www.tlife.gr. 

12. Για να παραλάβουν τα δώρα τους οι νικητές, θα πρέπει να προσκομίσουν, όταν 
και όπου τους ζητηθεί από την Εταιρία, τα στοιχεία  με τα οποία έλαβαν μέρος στο 
Διαγωνισμό και κέρδισαν τα δώρα τους, καθώς και την Αστυνομική του Ταυτότητα ή 
το  Διαβατήριο  τους,  τα  οποία  πρέπει  να  είναι  σε  άριστη  κατάσταση.  Οι  νικητές 
υποχρεούται, πριν την παραλαβή των δώρων σε υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για 
παρουσία σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή για τη χρήση του ονόματός τους και 
φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από το  www.tlife.gr, χωρίς 
την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Σε περίπτωση που κάποιος των 
νικητών κωλύεται  να προσέλθει  για  την παραλαβή του δώρου του,  θα μπορεί  να 
εξουσιοδοτεί  τρίτο  άτομο με  θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής,  τόσο για  την 
παραλαβή  του  δώρου,  όσο  και  για  την  υπογραφή  των  όρων  συμμετοχής  του 
διαγωνισμού.  Άρνηση  του  νικητή  να  συμμετάσχει  σε  σχετικό  διαφημιστικό 
πρόγραμμα  ή  άλλη  ανακοίνωση  ή  άρνηση  να  περιληφθεί  το  όνομά  του  σε 
καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, νομιμοποιεί τo www.tlife.gr να αρνηθεί την χορήγηση 
του σχετικού δώρου. Το  www.tlife.gr και η «εταιρεία» διατηρούν το δικαίωμα να 
ανακοινώσουν τα ονόματα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στο site 
τους, και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως 
ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων. Οι νικητές πρέπει να παραλάβουν τα δώρα 
τους όταν κληθούν, μετά την λήξη του διαγωνισμού, θα πρέπει να παρευρίσκονται 
στην  «Εκδήλωση  παραλαβής  δώρων»  που  θα  γίνει  εντός  Αττικής  και  εντός  60 
ημερών  από  την  λήξη  του  διαγωνισμού. 

13. Στην περίπτωση που κάποιος νικητής είναι ανήλικος, το δώρο που έχει κερδίσει 
μπορεί  να  το  παραλάβει  μόνο  ο  κηδεμόνας  του  προσκομίζοντας  τα  αντίστοιχα 
δικαιολογητικά  που  να  αποδεικνύουν  αυτή  την  ιδιότητα.  
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14. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων, ο οποίος εργάζεται στην Εταιρεία, ή 
συγγενικό του πρόσωπο έως και β’ βαθμού, ανακηρυχθεί νικητής ή ο νικητής του 
δώρου, για οποιονδήποτε λόγο, αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, ή τέλος ο νικητής 
δεν έλθει σε επικοινωνία με την εταιρεία εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτησης  των  νικητών  στο  site www.tlife.gr το  δώρο  που  αντιστοιχεί  το 
παραλαμβάνει  ο  αμέσως  επόμενος  νικητής  που  θα  αναδειχθεί  από  τη  διαδικασία 
κλήρωσης,  όπως  περιγράφεται  παραπάνω,  εφόσον  βέβαια  ο  αμέσως  επόμενος 
διαγωνιζόμενος  δεν  είναι  εργαζόμενος  στις  Εταιρείες   TLIFE Ε.Π.Ε. Και «  NJV 
ATHENS  PLAZA» ή  συγγενικό  πρόσωπο  έως  και  β’  βαθμού  εργαζομένου  στις 
Εταιρείες  αυτές.  

15.  Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στο διαγωνισμό συγκατατίθενται  στη 
χρήση  των  οποιοδήποτε  αρχείων  προβολής  (βίντεο,  φωτογραφιών  κτλ)  που 
υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής των δώρων από 
τους νικητές.   Κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό τα μόνα στοιχεία που 
απαιτούνται  είναι  υποχρεωτικά:  ονοματεπώνυμο,  όνομα  πατρός,  όνομα  μητρός, 
τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail. Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών, τα 
στοιχεία ταυτότητας θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των δώρων κατά τα ανωτέρω. 
Μετά δε την παράδοση των δώρων κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα 
σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται με την επιφύλαξη του άρθρου 16 των παρόντων 
όρων. 

16. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή 
τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω SMS ή E-MAIL 
από  τις  διοργανώτριες  εταιρείες  στον  αριθμό  του  κινητού  τηλεφώνου  ή  στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση μέσω της οποίας έχουν υποβάλλει  τη συμμετοχή  τους.  Οι 
συμμετέχοντες μπορούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αναιρέσουν τη συγκατάθεσή 
τους, επικοινωνώντας με τα γραφεία της εταιρείας TLIFE Ε.Π.Ε. (Κηφισίας 16 και 
Χαλεπά, Μαρούσι), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή ταχυδρομείου (το 
οποίο  θα  αποτελεί  το  μόνο  τρόπο  απόδειξης  της  άνω  ενέργειάς  τους).Με  τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται 
ότι  η  TLIFE Ε.Π.Ε.  έχει  το  δικαίωμα  να  εντάξει  τα  μη  ευαίσθητα  προσωπικά 
δεδομένα  τους  σε  Αρχείο  Προσωπικών  Δεδομένων,  είτε  η  ίδια  ως  υπεύθυνος 
επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια 
της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο θα 
χρησιμοποιηθεί είτε από την  TLIFE Ε.Π.Ε. είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες, 
που αυτή θα διορίσει,  αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, 
ήτοι  για  την  επαλήθευση  των  στοιχείων  των  νικητών,  την  τυχόν  αποστολή  των 
δώρων στους νικητές και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι 
συμμετέχοντες  συμφωνήσουν,  για  μελλοντική  ενημέρωση  των  συμμετεχόντων 
σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και 
υπηρεσιών των εταιρειών TLIFE Ε.Π.Ε. και «NJV ATHENS PLAZA .». Τα ανωτέρω 
δεδομένα  δεν  θα  κοινοποιηθούν  σε  άλλα  εκτός  των  ανωτέρω,  νομικά  ή  φυσικά 
πρόσωπα.  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  προσωπικά  στοιχεία  των  συμμετεχόντων  θα 
τηρούνται  σύμφωνα με  το  Ν.2472/1997,  όπως  ισχύει,  το  Ν.  Ν.3471/2006  και  τις 
Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Οι  συμμετέχοντες  διατηρούν  το  δικαίωμα  να  ζητήσουν  οποτεδήποτε  και  χωρίς 
επιβάρυνση  την  επιβεβαίωση,  τροποποίηση  ή  διαγραφή  των  στοιχείων  τους  που 
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τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρεία  JIP TLIFE Ε.Π.Ε. 
(Μαρούσι Αττικής, Κηφισίας 16 - Χαλεπά).

Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα κατατεθούν στη συμβολαιογράφο Αθηνών 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ,  οδός  Θεμιστοκλέους  23-25  και 
Ακαδημίας,  Αθήνα.  Τηλ:  210-3848374  &  210-3848375

17. Η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  προϋποθέτει  και  συνεπάγεται  ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για 
τη συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από την εταιρεία στον ιστότοπο www.tlife.gr , 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.         
                                                                                                   ΑΘΗΝΑ, 13.12.2011
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