1. Η ανώνυµη εταιρία «ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «MIKEL», µε Α.Φ.Μ: 998019740 (εφεξής ο «η
Εταιρεία») που εδρεύει στη Λάρισα (Γεωργιάδου 37, ΤΚ 41222),
διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισµό), στις σελίδες της
Εταιρείας στο FACEBOOK
https://www.facebook.com/MikelCoffeeCompany και στο INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mikelccgr/ (εφεξής «οι σελίδες») µε
τίτλο: «Μοίρασε χαµογέλα στο Χαµόγελο του Παιδιού».
2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από τις 10/12/2020 (και ώρα
Ελλάδος 14:00) µέχρι και την 08/01/2021 (και ώρα Ελλάδος 23:59).
Συµµετοχές υποβαλλόµενες πριν ή µετά την εν λόγω περίοδο δεν θα
λαµβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισµό.
3. Δικαίωµα συµµετοχής στον Διαγωνισµό έχει κάθε ενδιαφερόµενο
φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει
συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει
την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης του
FACEBOOΚ και του INSTAGRAM, καθώς και οποιασδήποτε άλλης
ιστοσελίδας χρησιµοποιείται για την συµµετοχή και την διενέργεια του
Διαγωνισµού.
4. Απαγορεύεται η συµµετοχή στον Διαγωνισµό των εργαζοµένων στη
MIKEL COFFEE COMPANY ΑΕ, Pollen Α.Ε. και στο Χαµόγελο του
Παιδιού καθώς και των συγγενών αυτών α΄και β΄ βαθµού και των
συζύγων τους.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, απαιτείται οι συµµετέχοντες να
ανεβάσουν µια χαµογελαστή selfie µαζί µε το Χριστουγεννιάτικο cup
της Mikel Coffee Company µε τη µορφή σχολίου στην ανάρτηση του
διαγωνισµού για όσους συµµετάσχουν από το FACEBOOK και µε µορφή
post ή story, βάζοντας το hashtag της ενέργειας #2021ΜikelSmiles και
κάνοντας mention @mikelccgr για όσους συµµετάσχουν από το
INSTAGRAM.
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:
Μετά από την έγκυρη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, 21 νικητές
(σύνολο και από το Facebook και από το Ιnstagram) θα αναδειχθούν τη
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 µε τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής,
µέσω ειδικού software.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 στις 13:00
µ.µ. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρίας πως οι
συµµετέχοντες χρησιµοποιούν λογαριασµούς που δεν αντιστοιχούν σε
πραγµατικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας οι
συµµετέχοντες αυτοί να αποκλειστούν.

Οι νικητές του Facebook θα κληθoύν να αποδεχθούν το δώρο τους εντός
5 ωρών και να στείλουν τα στοιχεία τους µε inbox message στη
Facebook σελίδα και αντίστοιχα οι νικητές του Instagram µε direct
message στη σελίδα του Instagram.
Αν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του και δεν επικοινωνήσει
εντός 5 ηµερών, τότε χάνει το δικαίωµά τους επί του δώρου.
7. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ:
Θα αναδειχθούν εικοσιένας τυχεροί (21) συνολικά από Facebook και
Instagram, οι οποίοι θα κερδίσουν τον καφέ τους για όλο το 2021
δηλαδή από 12 Mikel Coffee Cards (1 για κάθε µήνα για έναν καφέ την
ηµέρα τις οποίες θα µπορούν να εξαργυρώσουν από αποκλειστικά 1
κατάστηµα Mikel της επιλογής τους).
Το παραπάνω δώρο δεν µπορεί να µεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα, δεν
αντικαθίσταται µε άλλα αντικείµενα, ούτε ανταλλάσσεται µε χρήµατα.
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µε προσωπικό µήνυµα για τη νίκη τους
αλλά και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την απόκτηση του
δώρου.
8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόµενων ή στο πλαίσιο του
Διαγωνισµού επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων θα λάβει χώρα ως
ακολούθως: Κάθε συµµετέχων στον διαγωνισµό οφείλει να ενεργεί
νόµιµα και µέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και
σύµφωνα µε τους όρους χρήσης του Facebook και του Instagram. Σε
διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει
τη συµµετοχή του και να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια. Με την
συµµετοχή στον Διαγωνισµό, ο διαγωνιζόµενος συναινεί ανεπιφύλακτα
στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του σε οποιοδήποτε
στάδιο του διαγωνισµού ή και µετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω
προσωπικά δεδοµένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόµενοι, θα
αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας µε
αυτοµατοποιηµένες ή / και µη αυτοµατοποιηµένες µεθόδους,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισµού. Τα
προσωπικά δεδοµένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από
την Εταιρεία και τις συνεργαζόµενες µε αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του
ανωτέρω σκοπού – και για την διαφηµιστική προβολή και προώθηση
των προϊόντων της Εταιρείας µε email για νέα ή προσφορές κλπ. Η
Εταιρεία δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή
προβλήµατος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού, λόγω κακής
λειτουργίας του ιστοχώρου του Facebook ή του Instagram. Η Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει µε κάθε τρόπο και µέσο (π.χ.
στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) τη συµµετοχή των χρηστών στον εν
λόγω Διαγωνισµό, χωρίς την συγκατάθεση τους, ακόµη και µετά την

λήξη του ως άνω Διαγωνισµού. Εξυπακούεται ότι οι χρήστες δεν θα
δικαιούνται οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης ή οποιασδήποτε
άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόµενη δηµοσίευση κλπ., καθώς
και για οποιαδήποτε διαφηµιστική εκµετάλλευση του Διαγωνισµού από
την Εταιρεία.
9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να µεταθέσει τις ηµεροµηνίες
διεξαγωγής του Διαγωνισµού, να αλλάξει τα προσφερόµενα δώρα
σύµφωνα µε την κρίση της, καθώς και να µαταιώσει τον Διαγωνισµό για
οποιονδήποτε λόγο, ενηµερώνοντας σχετικά το κοινό µέσω της
ιστοσελίδας της Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram, καθώς και
µε κάθε πρόσφορο µέσο και χωρίς να φέρει ουδεµία ευθύνη έναντι
οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόµενου ή µη.
10. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των
διαγωνιζοµένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα και δαπάνες.
11. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα
κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συµπεριλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
12. Μετά τη λήξη του Διαγωνισµού, καθώς και τη διανοµή των δώρων,
κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι
των συµµετεχόντων παύει να υφίσταται.

