ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHN ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει
προωθητική ενέργεια, (εφεξής η «Ενέργεια»), στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν επιλεγμένοι

κάτοχοι επαναφορτιζόμενων προπληρωμένων καρτών «winbank WEBUY», εκδόσεως της Τράπεζας

(εφεξής οι «Κάρτες») οι οποίοι επιλέγησαν με συγκεκριμένα κριτήρια (εφεξής οι «Κάτοχοι»). Από την
Ενέργεια εξαιρούνται ρητά όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας
με την Τράπεζα, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

2. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, οι Κάτοχοι θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το
δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή από την 01-06-2017 έως την 15-08-2017 (εφεξής η
«Διάρκεια Συμμετοχής»), να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

α) να είναι ενήλικες, β) να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος,
δ) να είναι κάτοχοι της προπληρωμένης κάρτας «winbank WEBUY», εκδόσεως της Τράπεζας, ε) να

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, στ) η Κάρτα τους να είναι σε ισχύ, να

μην έχει ακυρωθεί, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω για την ακύρωση λόγω κλοπής ή
απώλειας – τόσο κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής όσο κατά τον χρόνο απόδοσης του δώρου και ζ) να έχουν

πραγματοποιήσει μία (1) τουλάχιστον συναλλαγή φόρτισης, ανεξαρτήτως ποσού και καναλιού στην
Κάρτα τους winbank WEBUY εντός της Διάρκειας Συμμετοχής.

3. Οι Κάτοχοι ενημερώνονται προσωπικά για το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Ενέργεια μέσω

μηνύματος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank Web Banking ή με αποστολή email στη
διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή μέσω SMS στους
τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και μέσο επιλέξει η Τράπεζα.

Όσοι εξ αυτών δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώνουν, έως και πέντε

(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής προφορικά μέσω της Εξυπηρέτησης
Πελατών στο τηλ.182838.

4. Οι συναλλαγές εκτός φόρτισης που μπορεί να πραγματοποιηθούν με την Κάρτα (όπως αγορά,
εκφόρτιση) και οι φορτίσεις που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί δεν λαμβάνονται υπόψη στην Ενέργεια.

5. Οι Κάτοχοι που θα συμμετέχουν (εφεξής οι« Τυχεροί») θα κερδίσουν χίλια (1000) yellows (εφεξής τα

«Δώρα»), ως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας για την πρώτη (1)
φόρτιση, που θα πραγματοποιήσουν με την Κάρτα τους κατά την διάρκεια της Ενέργειας.

6. Τα Δώρα θα αποδοθούν στο λογαριασμό yellow του κάθε Τυχερού μετά τη λήξη της ενέργειας και

συγκεκριμένα εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ολοκλήρωση της Ενέργειας. Απαραίτητη

προϋπόθεση για την απόδοση των Δώρων αποτελεί οι Τυχεροί να διατηρούν την ιδιότητα μέλους του

Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς κατά την ως ημερομηνία απόδοσης των
yellows. Τα Δώρα μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος
Επιβράβευσης yellow, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

7. Κάθε Κάτοχος Κάρτας που συμμετέχει στην Ενέργεια δικαιούται να λάβει μόνο ένα (1) εκ των ανωτέρω
Δώρων. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

8. Οι Τυχεροί, λαμβάνοντας μέρος στην συγκεκριμένη ενέργεια, αποδέχονται ρητά τον όρο ότι η εικόνα
τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσιότητας αναφορικά με το πρόγραμμα της Ενέργειας. Το
πάσης φύσεως φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό με την εικόνα ή τη φωνή των Τυχερών που έχει
αποκτηθεί από την Τράπεζα, στο πλαίσιο της Ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους

της Ενέργειας για λόγους διαφημιστικούς και ενδεικτικά σε σχετικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, τον
τύπο ή το internet, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή έτερου ανταλλάγματος. Άρνηση των
Τυχερών να συμμετάσχουν σε σχετική με το πρόγραμμα της Ενέργειας διαφημιστική επικοινωνία ή

άρνηση να περιληφθεί το όνομα ή / και η φωτογραφία τους σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθούν για τούτο,
νομιμοποιεί την Τράπεζα να αρνηθεί τη χορήγηση σε αυτούς των Δώρων. Τα στοιχεία των Τυχερών της
Ενέργειας δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Τράπεζας, παρά μόνον
στο πλαίσιο της παρούσας. Τόσο οι Κάτοχοι, όσο και οι Τυχεροί έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης

και αντίρρησης κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων τηρούνται,
σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας και μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης των Δώρων.

9. Οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια συμφωνούν ότι η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά
με οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα Δώρα.

10. Η αποδοχή των όρων συμμετοχής της Ενέργειας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή

στην Ενέργεια και την απόδοση των Δώρων. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην Ενέργεια 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 το Νόμο, κατ’ εντολή της και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων. Δεν
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 στην Ενέργεια έκαστος συμμετέχων συναινεί στην επεξεργασία των ως άνω δεδομένων από

την Τράπεζα για τους σκοπούς της εν λόγω Ενέργειας. Η Τράπεζα αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα
υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που αποτελούν
αντικείμενο επεξεργασίας.

11. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα της

επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται,

κατά την εύλογη κρίση της και για οιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια
περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης

και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη

κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό
κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

12. Η Τράπεζα Πειραιώς ή οι διευθυντές ή τα στελέχη ή οι υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως
ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα
με τους παρόντες όρους.

13. Οι ανωτέρω 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 Αθηνών.

