ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΩΝ

1.Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, , στο
πλαίσιο των συμφωνιών με επιχειρήσεις, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης
πληρωμών, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»), στην οποία μπορούν να
συμμετάσχουν

όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του όρου 2 (εφεξής «ο συμμετέχων ή οι

συμμετέχοντες»), σύμφωνα με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

2.Κάθε συμμετέχων στην Ενέργεια πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Να έχει υπογράψει με την Τράπεζα σύμβαση αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών
και εγκατάστασης και χρήσης συσκευής (POS) (εφεξής η «Σύμβαση») κατά το χρονικό διάστημα
από 01.01.2017 έως 30.11.2017

 Να έχει καταβάλει το Τέλος Ενεργοποίησης για την ενεργοποίηση της συσκευής υποδοχής
συναλλαγών (POS) (εφεξής η «συσκευή POS»), όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση (εφεξής το
«Τέλος Ενεργοποίησης).

 Κατά το χρονικό διάστημα από 01/11/2017 έως και 30/11/2017
πραγματοποιήσει το πολύ πέντε (5) συναλλαγές.

η

Επιχείρηση να έχει

 Κατά το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.12.2017 ο αριθμός των συναλλαγών που
πραγματοποίησε να είναι μεγαλύτερος, έστω και ως προς μία συναλλαγή, από τον συνολικό αριθμό
των συναλλαγών, που πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα από 01/11/2017 έως και
30/11/2017

3. Στο πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, η Τράπεζα σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος, κατά
το χρονικό διάστημα από 01.01.2018 έως 28.02.2018 πραγματοποιήσει, μέσω της συσκευής POS,

τουλάχιστον είκοσι (20) συναλλαγές ή συναλλαγές ποσού τουλάχιστον χιλίων (1.000,00) ευρώ, θα
επιστρέφει στο συμμετέχοντα, πιστώνοντας στον λογαριασμό του συμμετέχοντα, ο οποίος αναφέρεται

στη Σύμβαση, μέρος του Τέλους Ενεργοποίησης, που ο συμμετέχων είχε καταβάλει κατά την
ενεργοποίηση της συσκευής και συγκεκριμένα ποσό σαράντα (40) ευρώ, πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ.

4. Σε επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει περισσότερες της μία συσκευής POS, η Τράπεζα δύναται,
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέγει σε ποια συσκευή POS αφορά η Ενέργεια.

5. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται προσωπικά για το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Ενέργεια μέσω

μηνύματος sms στους τηλεφωνικούς αριθμούς, που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα, ή μέσω e-mail στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν στην Τράπεζα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει

η Τράπεζα. Στο μήνυμα sms ή στο e-mail, που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα αναφέρεται και ο
αριθμός ή λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης της συσκευής POS, στην οποία αφορά η Ενέργεια.

Οι

ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank Web Banking. Επίσης οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα

να

αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια θα είναι αναρτημένοι στην πλατφόρμα
ενημερώνονται για τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ενέργειας μέσω του call center της Τράπεζας
(2103288000 ή 182838) και μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας.

Όσοι, εκ των

συμμετεχόντων, δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια , μπορούν να το δηλώνουν εντός δέκα
(10) ημερών από την αποστολή σε αυτούς του μηνύματος sms
αναφερόμενα.

ή του

e-mail, κατά τα ως άνω

6. Η επιλογή των συμμετεχόντων στην παρούσα Ενέργεια εναπόκειται στη απόλυτη διακριτική ευχέρεια
της Τράπεζας.

7. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο

αυτής, εφόσον αυτό απαιτείται, οποτεδήποτε, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιοδήποτε λόγο. Η
Τράπεζα θα ενημερώνει για τις μεταβολές με αποστολή νέου του μηνύματος sms ή νέου e-mail. Σε
κάθε τέτοια περίπτωση, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για
αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συμφωνούν ότι η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει
σχετικά με οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με την Ενέργεια.

9.Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση
και επεξεργασία των στοιχείων του από την Τράπεζα

για τους σκοπούς που αφορούν την οικεία

κλήρωση. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των
στοιχείων αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόμος 2472/1997 «περί προστασίας δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον
πλήρη έλεγχο της Τράπεζας με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο,

κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση,

υποστήριξη και παρακολούθηση του διαγωνισμού. Δε θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για
οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή
δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Τράπεζα, λαμβάνει τα

κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και
την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση,

διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Με τη συμμετοχή στo διαγωνισμό έκαστος
συμμετέχων συναινεί στην επεξεργασία των ως άνω δεδομένων του από την Τράπεζα για τους σκοπούς
του διαγωνισμού. Η Τράπεζα αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

11. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την

ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των
Αθηνών.

