
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  την  εταιρεία

«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ  Α.Ε.»  ως  χορηγού  των  δώρων  της  κλήρωσης  (εφεξής

αναφερόμενη και ως «κλινική»). Ο «διαγωνισμός» διοργανώνεται με τους

παρακάτω όρους: 

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)

και του χορηγού των δώρων της κλήρωσης, καθώς και όσοι συνδέονται

με  αυτούς  με  συγγένεια  έως και  β’  βαθμού,  δε  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. Η Υπηρεσία θα παρέχεται από 19/06/2018 μέχρι και …04/07/2018. Στις

09/07/2018  και  ώρα  14.00μμ  κατόπιν  κλήρωσης,  θα  αναδειχθούν  3

νικήτριες / νικητές.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή,

να παρατείνει  ή να συντομεύσει  την Υπηρεσία, καθώς και να ακυρώσει

αυτήν  σε  περίπτωση  τεχνικού  προβλήματος  ή  ανωτέρας  βίας,  με  την

προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει έγκαιρα την ιστοσελίδα http://www.tlife.gr

για την αλλαγή. 

7. Περιγραφή του Διαγωνισμού: Δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση

έχει όποιος συμμετέχει  στον Διαγωνισμό, ενώ η κλήρωση θα γίνει  στις

09/07/18 στις 14.00 μμ.  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να

συμπληρώσουν  την  ειδική  φόρμα,  ώστε  να  λάβουν  μέρος  στον

διαγωνισμό.  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. Οι νικητές/τριες του Διαγωνισμού του www.tlife.gr , θα ανακηρυχθούν

βάσει κλήρωσης. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία του διαγωνισμού είναι από

19/06/18  μέχρι  και  04/07/2018.  Οι  νικητές  θα  κληρωθούν  τη  Δευτέρα

09/07/18 στις 14.00 μμ.  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.  Η

κλήρωση  θα  διεξαχθεί  στα  γραφεία  της  εταιρείας  TLIFE  Ε.Π.Ε.  στο

Μαρούσι Αττικής, Κηφισίας 16 και Χαλεπά, παρουσία οποιουδήποτε των

συμμετεχόντων  στο  διαγωνισμό  το  επιθυμεί. 

10. Οι τρεις (3) νικήτριες/τές του Διαγωνισμού θα κερδίσουν από  έναν

κύκλο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF), προσφορά

της  «κλινικής»  «ΡΕΑ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.».

Ειδικότερα  ορίζεται  ότι  οι κύκλοι  ιατρικώς  υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής  (IVF) μπορεί  να  περιλαμβάνουν  διαζευκτικά  μία  από τις

παρακάτω περιπτώσεις:

1) Φυσικός κύκλος

 Ωοληψία φυσικού κύκλου με νάρκωση

 Εμβρυομεταφορά φυσικού κύκλου

 Κατάψυξη ενός εμβρύου

2) Ωοληψία σε ήπια διέγερση



 Ωοληψία σε ήπια διέγερση (ως 3 ωάρια) με νάρκωση

 Εμβρυομεταφορά ήπιας διέγερσης

 Κατάψυξη εμβρύων (από 2 έμβρυα και άνω)

3) Ωοληψία (από 4 ωάρια και άνω)

 Ωοληψία (από 4 ωάρια και άνω) με νάρκωση

 Εμβρυομεταφορά με ICSI

 Κατάψυξη εμβρύων

4) IVF με δωρεά γενετικού υλικού

 Ωάρια

 Έμβρυα

Στην  παρούσα  προσφορά  συμπεριλαμβάνονται:  φάρμακα,  εξετάσεις  και

υγειονομικό υλικό, που είναι απαραίτητα και έχουν άμεση σχέση με τις

ανωτέρω  ιατρικές  πράξεις,  οι  αμοιβές  των  μαιών  της  Μονάδας

Γονιμότητας  (IVF)  της  Κλινικής,  καθώς  και  η  αμοιβή  του  θεράποντος

ιατρού.

Ρητά ορίζεται ότι τα προαναφερθέντα δώρα θα εξαργυρωθούν στην
«Κλινική» με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ιατρών – γυναικολόγων,
που είναι  συνεργαζόμενοι  με την Κλινική.   Ρητώς  διευκρινίζεται  ότι  η

αμοιβή  των  εξειδικευμένων  ιατρών  –  γυναικολόγων που  συνεργάζονται  με  την

Μονάδα Γονιμότητας Ρεα και προτείνονται ως θεράποντες από την κλινική για την

διεκπεραίωση  του  δωρεάν  κύκλου  εξωσωματικής,  στο  πλαίσιο  του  διαγωνισμού,

περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο «δώρο». 

 

Τα  δώρα,  όσον  αφορά  τον  αριθμό  και  το  είδος  τους,  είναι  ήδη

προκαθορισμένα  και  συγκεκριμένα,  και  αποκλείεται  ανταλλαγή  ή

εξαργύρωσή  τους  ή  μεταβίβασή  τους  σε  τρίτους,  ενώ  ουδεμία  άλλη

απαίτηση δύναται να έχει ο νικητής από την TLIFE ΕΠΕ και την εταιρεία

«χορηγό»  των  δώρων  της  κλήρωσης. 

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η TLIFE ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή

αστική  προς  οποιονδήποτε  νικητή  ή  τρίτο,  για  οποιοδήποτε  ατύχημα

ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη

ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και



τη συνεργασία των νικητών με την «κλινική» ή για οποιαδήποτε άλλη

αιτία. 

11. Για να παραλάβει το δώρο του ο νικητής θα πρέπει να προσκομίσει,

όταν  και  όπου  του  ζητηθεί  από  την  εταιρία,  την  Αστυνομική  του

Ταυτότητα  ή  το  Διαβατήριο  του,  τα  οποία  πρέπει  να  είναι  σε  άριστη

κατάσταση.  Οι  νικητές  πρέπει  να  παραλάβουν  τα  δώρα  τους  όταν

κληθούν  και  να  τα  εξαργυρώσουν  μέσα  σε  1   (ένα)  Χρόνο  από  την

ημερομηνία παραλαβής.

12. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό,  έχουν φυσικά  πρόσωπα που

έχουν  συμπληρώσει  το  18ο  έτος  της  ηλικίας  τους  και  έχουν

δικαιοπρακτική ικανότητα.
 

 13.  Οι  νικητές  θα  ειδοποιηθούν  τηλεφωνικά,  είτε  με  αποστολή e-mail

στην διεύθυνση που αντιστοιχεί στην διεύθυνση του e-mail με το οποίο

έλαβαν  μέρος  στο  Διαγωνισμό  όπου  και  θα  τους  ζητηθούν  περαιτέρω

στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή του

δώρου τους. Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό

διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Εάν

δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να μας ενημερώσουν

για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση &

Τ.Κ.) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή την

απόπειρα επικοινωνίας μαζί  τους ή  διαπιστωθεί  ότι  δεν  συνέτρεχαν οι

κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμα,

οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι

στον  νικητή  και  η  εταιρεία  έχει  το  δικαίωμα  να  προχωρήσει  σε

επικοινωνία  με  τον  α’  αναπληρωματικό  που  θα  αναδειχθεί  από  τη

διαδικασία  κλήρωσης,  όπως  περιγράφεται  παραπάνω.

14. Κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό τα μόνα στοιχεία που

απαιτούνται είναι υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση

e-mail.  Κατά  το  στάδιο  της  επιβεβαίωσης  των  νικητών,  τα  στοιχεία

ταυτότητας  θα  τηρούνται  μέχρι  την  παραλαβή  των  δώρων  κατά  τα

ανωτέρω.  Με  την  συμμετοχή  του  στο  Διαγωνισμό  ο  κάθε  Συμμετέχων

συγκατατίθεται  όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από

τους  Διοργανωτές  αυστηρά  και  μόνο  για  σκοπούς  συμμετοχής  στο

συγκεκριμένο  διαγωνισμό.  Με τη  συμμετοχή του  στο  Διαγωνισμό κάθε



συμμετέχων  δηλώνει  ρητά  και  αποδέχεται  όπως  τα  προσωπικά  του

στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την

επεξεργασία  τους  μέσω  αυτοματοποιημένων  ή  μη  αυτοματοποιημένων

μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει

αυτή για τη διενέργεια  της ως άνω επεξεργασίας κατ'  εντολή και για

λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των

νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν

από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για

τους  σκοπούς  του  Διαγωνισμού.  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  προσωπικά

στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997,

όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμός

για  την  Προστασία  των  Προσωπικών  Δεδομένων  -  Κανονισμός  (ΕΕ)

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR). 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς

επιβάρυνση στην επιβεβαίωση,  τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό   ή

και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο

αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για

την  Προστασία  των  Προσωπικών  Δεδομένων  (GDPR)  όπως  ισχύει

επικοινωνώντας  με  τον  υπεύθυνο  επεξεργασίας   της  Διοργανώτριας,

TLIFE ΕΠΕ στο email  tlifenow  @  gmail  .  com  ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας

+30 2117802290.  Η  Διοργανώτρια  δηλώνει  ρητώς  και  δεσμεύεται  ότι

ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων

και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και

μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Περαιτέρω, δηλώνει

ότι  έχει  λάβει  όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά,  νομικά

προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. 

15. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού ανά

πάσα  στιγμή  κατά  την  διάρκεια  του  Διαγωνισμού  και  χωρίς

προειδοποίηση.  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. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των

μερών  από  ή  εξ  αφορμής  του  παρόντος  Διαγωνισμού  θα  διευθετείται

φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την

καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως

mailto:tlifenow@gmail.com


αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια

της Αθήνας. 


