
 
 Όροι Συμμετοχής  

Επιστροφή στα Θρανία που διοργανώνει η 
εταιρεία "HOUSE MARKET ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, 
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" (στο εξής "Διοργανωτές") έχουν όλοι οι γονείς με τα 
παιδιά που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες που θα γίνουν μέσα στα 
καταστήματα ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκη, ΙΚΕΑ Ιωάννινα και ΙΚΕΑ Θεσσαλία, οι οποίοι 
διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, έχουν συμπληρώσει ένα 
κουπόνι συμμετοχής και έχουν δηλώσει ότι αποδέχονται τους όρους της κλήρωσης.  
 
Συγκεκριμένα οι όροι διενέργειας της κλήρωσης και συμμετοχής σε αυτήν είναι οι εξής:  

ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκη, ΙΚΕΑ Ιωάννινα και ΙΚΕΑ 
Θεσσαλία που θα πραγματοποιούν επίσκεψη στον παιδότοπο των καταστημάτων και 
εγγράψουν το παιδί σε αυτόν, μπορούν να ζητήσουν ένα κουπόνι συμμετοχής στην 
κλήρωση από τον παιδότοπο Smaland.  
 

προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιούν επίσκεψη στον παιδότοπο των καταστημάτων και 
εγγράψουν το παιδί σε αυτόν. Οι πελάτες μπορούν να πάρουν τόσα κουπόνια όσα και 
τα παιδιά που θα εγγραφούν στους αντίστοιχους παιδότοπου.  
 

υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να ρίξουν το κουπόνι 
συμμετοχής τους στην ειδική κάλπη που θα βρίσκεται στα παραπάνω καταστήματα και 
πιο συγκεκριμένα έξω από τον παιδότοπο Smaland από 11/9/2019 έως 18/9/2019. Τα 
στοιχεία ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο & email των πελατών που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι απαραίτητα για την κλήρωση των νικητών και θα 
καταστραφούν με το πέρας της ανάδειξής τους.  
 

BOLD OGILVY, στην OGILVY ONE, στην Initiative A.E., στη Τhe Newtons A.E., τη House 
Market A.E. και οποιοδήποτε άτομο που σχετίζεται με τη διοργάνωση και διαχείριση 
αυτής της προωθητικής ενέργειας.  
 

αγχιστείας με το προσωπικό των προαναφερθεισών εταιρειών.  
 

καταστήματα ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκη, ΙΚΕΑ 
Ιωάννινα και ΙΚΕΑ Θεσσαλία στις 18/9/2019 και ώρα 14:00 έξω από τον παιδότοπο 
Smaland των παραπάνω καταστημάτων. Στην κλήρωση θα παρευρίσκονται οι 
υπεύθυνοι των καταστημάτων. Όποιος από τους πελάτες ενδιαφέρεται μπορεί να 
παρευρεθεί.  
 

θα αναδειχθούν 60 νικητές, 20 νικητές στο κατάστημα ΙΚΕΑ 
Θεσσαλονίκη, 20 στο κατάστημα ΙΚΕΑ Ιωάννινα και 20 στο κατάστημα ΙΚΕΑ 
Θεσσαλία, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν με το πέρας της κλήρωσης έξω 
από τον παιδότοπο Smaland των παραπάνω καταστημάτων. Οι νικητές θα 
ενημερωθούν τηλεφωνικά από τη HOUSE MARKET Α.Ε. την ίδια ημέρα.  
 
 



: 
1 σετ ζωγραφικής MALA για κάθε νικητή, που κάθε σετ αποτελείται από τους εξής 
κωδικούς και τεμάχια: 
50021076 χ1 
00184042 χ1 
20184041 χ1 
70193321 χ1 
70461088 χ1 
Κάθε νικητής μπορεί να παραλάβει το παραπάνω σετ από την Εξυπηρέτηση Πελατών 
του καταστήματος που είχε δηλώσει συμμετοχή. 
 

μπορούν να ανταλλαγούν με χρήματα ή να αντικατασταθούν με άλλα δώρα.  
 

προειδοποίηση να αναβάλουν την κλήρωση, να αλλάξουν την ημερομηνία της, καθώς 
και να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους ή να ανακαλέσουν ή και να ματαιώσουν 
την ενέργεια, με ανακοίνωση στον Τύπο. Στην περίπτωση αυτή οι Διοργανωτές ουδεμία 
ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση 
ματαίωσης της κλήρωσης, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά 
των Διοργανωτών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργειά της 
ή οποιαδήποτε αποζημίωση.  
 

 ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
όρων συμμετοχής. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό 
δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο 
μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.  
 

Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών 
των καταστημάτων ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκη, ΙΚΕΑ Ιωάννινα και ΙΚΕΑ Θεσσαλία.  
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
 
Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά 
του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνο για την 
επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από 
τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει 
για τη διενέργεια της ως άνω  
επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο 
συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά 
στοιχεία θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά 
δεδομένα και κάθε συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον 
Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, καθόλη την διάρκεια της 
επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό αίτημα 
στον Διοργανωτή για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των 
προσωπικών του δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) 
περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, 
(v) φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής του 
αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και (β) να υποβάλλει 
καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  



Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο 
νικητής αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα 
επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον 
ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους 
παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για 
την παράδοση του Δώρου.  
Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν 
κυρίως από το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, οι τελευταίοι 
μπορούν να απευθυνθούν σε εκπρόσωπο του Διοργανωτή στο 801 1122 722 ή 210 
3543403. 


