
1. Διοργανωτές εφαρμογής 

Η εταιρεία με την επωνυμία ««BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» εφεξής 
η «BBDO» που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 41-
45, έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο 
Αττικής, οδός Αγησιλάου, αριθμ. 46, προωθητική  ενέργεια μέσω  εφαρμογής  
με τίτλο «Χιλιόμετρα για καλό» (εφεξής «η Εφαρμογή»), στην οποία το κοινό 
μπορεί να συμμετάσχει διαδικτυακά σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους 
συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς 
ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Εφαρμογής, στο  δικτυακό  τόπο:  
www.eviol.gr (εφεξής  καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος»). 

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην 
Εφαρμογή για κάθε ενδιαφερόμενο/-η. Η συμμετοχή στην  Εφαρμογή συνιστά 
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων  συμμετοχής σ’ 
αυτήν. 

H ΓΚΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες 
Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή 
και να ματαιώνει την Εφαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με 
σχετική  δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο το αργότερο δύο (2) 
ημέρες προ της μεταβολής αυτής.  

Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΚΑΠ 
Α.Ε και η BBDO δεν αναλαμβάνουν, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω 
των ανωτέρω τροποποιήσεων και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν για το λόγο 
αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από 
τις διοργανώτριες  εταιρείες εκ της εν λόγω αιτίας. 

Οι ως άνω διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν 
τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών 
ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και 
περιεχόμενο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στην Εφαρμογή 
συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην 
άνω  Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να 
βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του 
περιεχομένου αυτού. 

2. Διάρκεια Εφαρμογής 

Η συνολική διάρκεια της ως άνω προωθητικής ενέργειας και Εφαρμογής 
καθορίζεται ως εξής: Αρχίζει  από  τις 11.11.2017 και λήγει  στις 31.05.2018  
(εφεξής η «Διάρκεια»). 

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Εφαρμογής, ή μετά από τυχόν 
σύντμηση της χρονικής διάρκειάς της, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές  
και οι διανυόμενες αποστάσεις δεν προσμετρώνται στην συγκέντρωση των 
μιλίων. 



3. Δικαίωμα συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες μέσω της εφαρμογής, την οποία θα εγκαθιστούν δωρεάν 
στο κινητό τους, κάνουν βήματα τα οποία η εφαρμογή καταμετρά και αθροίζει 
προκειμένου ο κάθε συμμετέχων να συμπληρώσει απόσταση σαράντα δύο 
(42) χιλιομέτρων. Η συμπλήρωση των 42 χιλιομέτρων από κάθε 
συμμετέχοντα συμβάλλει με μια (1) συμμετοχή (η οποία αντιστοιχεί σε 1 
ναυτικό μίλι) στον συνολικό στόχο της ενέργειας ο οποίος είναι να 
συγκεντρωθούν όσο γίνεται περισσότερα ναυτικά μίλια.  

Εάν τα συνολικά ναυτικά μίλια που θα συγκεντρωθούν με την ενεργό 
συμμετοχή και την συμβολή όλων των συμμετεχόντων υπερβούν τα πενήντα 
(50), η ΓΚΑΠ Α.Ε. θα καταβάλει στην «Ομάδα Αιγαίου Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία» ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) ως χορηγία. 

Η καταγραφή των πληροφοριών των συμμετεχόντων στην Εφαρμογή δηλώνει 
την ρητή και ανεπιφύλακτη  συναίνεση του συμμετέχοντα/αποστολέα για την 
χρήση του υλικού αυτού από πλευράς της ΓΚΑΠ ΑΕ για λόγους προβολής και 
επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της Εφαρμογής και μετά από αυτήν. Η ΓΚΑΠ 
ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής των πληροφοριών, που τελικώς θα 
αναρτά.  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στην Εφαρμογή όσες φορές 
επιθυμούν στο σύνολο της διάρκειάς της. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου, που έχουν 
λογαριασμό στην Εφαρμογή. Για το άνοιγμα του λογαριασμού οι χρήστες θα 
πρέπει να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και να δηλώσουν ότι είναι άνω των 18 ετών 
και αποδέχονται τους παρόντες όρους . Η συμμετοχή μπορεί να γίνεται μόνο 
από το χρήστη (ιδιοκτήτη) του λογαριασμού (account) και κατά συνέπεια ο 
ίδιος ο χρήστης (ιδιοκτήτης) του λογαριασμού θα πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής.   

4. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στην Εφαρμογή 

Ο κάθε συμμετέχων στην Εφαρμογή εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι θα 
παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό 
του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω 
προωθητική ενέργεια/Εφαρμογή (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, 
δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, 
ώστε αυτά να παραμένουν αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη καθ όλη τη 
διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης/συμμετέχων 
χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή 
παραπλανητικές, οι εταιρείες ΓΚΑΠ Α.Ε και BBDO δεν φέρουν καμία ευθύνη 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη/ψευδή απεικόνιση της 
κατάστασης του χρήστη/συμμετέχοντος θεωρείται αποκλειστικά ο ίδιος ο 
χρήστης. 



Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον 
όρο 3 αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι 
υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν 
είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια της Εφαρμογής.  

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης της Εφαρμογής βρεθεί να παραβιάζει 
ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή 
πρόγραμμα του Δικτυακου Τόπου (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από 
την εφαρμογή και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να 
αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. 

  

5. Λήξη Εφαρμογής 

Μετά τη Λήξη της Εφαρμογής καθώς και της κατά τα ανωτέρω ενίσχυσης της 
«Ομάδας Αιγαίου», κάθε υποχρέωση της ΓΚΑΠ Α.Ε και της BBDO παύει να 
υφίσταται. Η ΓΚΑΠ Α.Ε και η BBDO δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλαμβάνουν 
οποιαδήποτε  υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων μετά τη λήξη της εν 
λόγω προωθητικής ενέργειας.  

6. Προσωπικά δεδομένα 

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην Εφαρμογή (ονοματεπώνυμο, 
email) πρόκειται να συλλεχθούν από την ΓΚΑΠ Α.Ε. και την BBDO, να 
εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες 
οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής της Εφαρμογής, 
πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για 
σκοπούς προώθησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών τους (marketing). 

Τα ανωτέρω δεδομένα  δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα για οποιοδήποτε λόγο. Σε σχέση με τέτοια αρχεία 
δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους 
αφορούν, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται κατωτέρω και τις συναφείς 
διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.  

Η συμμετοχή στην Εφαρμογή αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και ρητή 
συγκατάθεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω 
προσωπικών στοιχείων/δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για 
τους προαναφερθέντες σκοπούς. 

Η δήλωση του κάθε χρήστη-συμμετέχοντα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη 
σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της 
συγκατάθεσής του. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα 
στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), 
μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997 και σύμφωνα με 
τους όρους αυτού, δικαίωμα πρόσβασης. 



Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη 
χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης του χρήστη. 

Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό 
αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη η ηλεκτρονική 
υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του με αποστολή σχετικού email του 
στη διεύθυνση m.kanava@gap.gr ή info@ba.bbdogroup.gr, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη στους χρήστες ανά πάσα στιγμή, με χρήση συστήματος ανάλογου 
με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της 
συγκατάθεσης. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων/στοιχείων των 
συμμετεχόντων τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως. Η δήλωση της 
συγκατάθεσης τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στον χρήστη οι 
διαφημιστικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες 
από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών του υπευθύνου ή από την 
ανάκληση της συγκατάθεσης του  συμμετέχοντος ή χρήστη. 

Η ανάκληση της συγκατάθεσης τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Η ΓΚΑΠ Α.Ε και η BBDO διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιεύουν τα 
αποτελέσματα της Εφαρμογής στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και σε άλλες 
σχετικές ιστοσελίδες τους, σε οποιοδήποτε έντυπο τους, καθώς και να 
προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος και 
ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο. Η 
δε συμμετοχή στην παρούσα Εφαρμογή συνεπάγεται αυτομάτως και την προς 
τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων 
των συμμετεχόντων  στην ΓΚΑΠ Α.Ε και την BBDO ατελώς καθώς και ρητή 
δήλωσή τους ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της 
προσωπικότητάς τους. 

Ο κάθε χρήστης με τη συμμετοχή του στην Εφαρμογή, συναινεί ανεπιφύλακτα 
στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή σε αυτόν οποιασδήποτε αμοιβής ή 
αποζημιώσεως. 

7. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο 

Η συμμετοχή στην Εφαρμογή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 
αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν 
μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν 
ανακύψει σχετικά με την Εφαρμογή και την εφαρμογή των παρόντων Όρων 
θα επιλύεται καταρχήν από επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ΓΚΑΠ 
Α.Ε. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως 
παραπάνω ορίζεται σε σχέση με την άνω Εφαρμογή,  αρμόδια ορίζονται 
αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό.  

 

 


