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Eλληνική	έκδοση	στην	σελίδα	5.	

Terms “10 days to 2020 
Wish and Win”. 

	

Τerms	of		“10	days	to	2020-	Wish	and	Win	draw,	where	three	winners	will	win	one	of	the	following	
gift	packages.	

	

1.	During	the	’10	days	to	2020-Wish	and	Win’,	the	user	will	be	able	to	enter	in	the	following	way:	on	
Epiphaniou	Bath	and	Floor	Instagram	page,	where	a	related	post	will	be	posted.	A	right	to	participate	
in	the	draw	have	a:	those	who	follow	the	Epiphaniou	Bath	and	Floor	Instagram	page	b)write	a	using	
the	hashtag	#LUXURYYOUDESERVE	and	c)	tag	3	of	their	friends	below	the	draw’s	post.	

	

2.	All	permanent	residents	of	Cyprus	over	18	years	of	age	have	the	right	to	participate	in	the	draw.	

	

3.	Each	of	the	3	winners	will	win	one	of	the	3	packages.	

	

4.	Gifts	

Package1 

Grotherm 1000 Cosmopolitan M Bath Safety Mixer 

Water temperatured controlled with ease – GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 
bath thermostat 
The GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan M bath thermostat with shower delivers your 
perfect temperature of shower or bath water from the moment you turn it on – no fuss and no 
freezing shocks. The easy-to-operate, ergonomic handle is designed to be used even by 
soapy hands, and families will love the GROHE SafeStop button which can limit the 
temperature to 38°C to prevent scalding. For the eco-conscious the GROHE AquaDimmer 
Eco handle diverts water smoothly between bath and shower as well as allowing you to 
reduce the flow rate as desired. Plus the dazzling GROHE Starlight stainless steel finish is 
scratch-resistant and easy to clean for a pristine finish for years to come. 
 

GROHE Tempesta 100 Shower rail set 3 sprays- water conservation and luxury in three 
spray patterns 
 Enjoy new levels of comfort in your bathroom by installing this GROHE New Tempesta 
100 shower rail set that allows you to choose from three different spray patterns. 
Because it draws air into the spray face, the GROHE Rain O² spray surrounds you in a 
super soft mist that is balm for both body and soul. The GROHE DreamSpray 
technology transforms your home shower into a relaxing spa experience by ensures an 
even flow of water from all nozzles. The GROHE EcoJoy system ensures that your water 
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consumption will never exceed 9.5 litres per minute, which reduces both your 
household's environmental impact and your bills. The ShockProof feature is a silicone 
ring that protects the hand shower from damage if it is dropped. And the beautiful and 
hard-wearing GROHE StarLight chrome finish means the set is effortless to clean and 
will remain a focal point of your bathroom scheme for years to come.  

 

Geesa Shower Basket Triangular 

Beautifully designed bottle/sponge holder 

 

Package 2 

LineaBeta cabinet with mirror 

LineaBeta Towel Rail 

St/steel pedal bin 5 lt 

Stylish accessories for every bathroom that are timeless and functional. 

 

 

Package 3 

Lineabeta Saon Box Hand Towel 

The perfect addition to your bathroom. 

 

Laufen transparent mirror 

A round mirror in a frame with a pleated effect which when lit creates a suffused play of refractions. A 
well-defined graphic touch that evokes a heritage connotation and takes its inspiration from one of the 
most iconic pieces in the Kartell collection: the Bourgie lamp and its unmistakable Baroque style. The 
chance to switch from transparencies to the chrome plated gold, silver and transparent crystal models 
on offer makes this mirror an extremely versatile and adaptable design piece able to create 
contemporary and essential settings and outside the box environments. The Kartell by Laufen Mirror in 
Transparent Crystal brings opulence and richness to the room. 

Laufen	Kartell	by	Laufen	shelf	45x15.5	385330	

There	can	never	be	enough	shelves.	Made	of	transparent	methacrylate,	this	shelf	can	be	attached	to	
the	wall	with	special	plugs	and	their	plastic	supports.	Because	of	its	simplicity	and	purity	of	form	it	
can	be	replicated	infinitely	for	a	mimetic	effect	(“now	I	see	-	now	I	don’t)	giving	a	touch	of	lightness	
to	its	setting. 

Kartell by Laufen Shelf has a light angled geometry and complimenting coloured elements to create a 
complete yet tailorable bathroom range.  
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5.	The	duration	of	the	draw	is	defined	from	21/12/2019	to	31/12/2019	inclusive.	

	

6.	The	gift	is	not	exchanged	for	money	or	any	other	product	or	service	of	equal	value.	

	

7.	The	staff	of	Phanos	N.	Epiphaniou	Public	Ltd.	and	 its	 subsidiary	companies:	Hydrotherm	Co	Ltd,	
Stelmeco	Ltd,	Sidep	Ltd,	BigSolar	Cyprus	Ltd	are	excluded	from	the	draw.	

	

8.	The	winners	will	be	announced	by	draw	through	an	electronic	system	that	ensures	that	there	is	no	
human	intervention.	

	

9.	The	draw	will	take	place	on	Tuesday,	31/12/2019	at	13:00	in	the	offices	of	the	company	by	Phanos	
N.	 Epiphaniou	 Public	 Ltd,	 by	 the	Marketing	 Department,	 under	 the	 supervision	 of	 the	 company’s	
Internal	Audit	Service,	and	the	winners	will	be	announced	on	Friday	01/1/2020	on	Epiphaniou	Bath	
and	Floor	Instagram	page.	

	

10.	The	winners	will	be	notified	by	a	Marketing	Officer	of	Phanos	N.	Epiphaniou	Ltd	via	a	personal	
message	on	instagram	and	they	will	be	asked	for	their	telephone	number	in	order	to	contact	them	to	
arrange	details	on	delivery	of	their	gifts.	

	

11.	 In	 the	course	of	 the	 telephone	communication	 for	 the	delivery	of	 the	prize	 the	winner	will	be	
asked	 for	 his	 full	 details:	 full	 name	 and	 telephone	 number	 (hereinafter	 referred	 to	 as	 "contact	
details")	for	the	possibility	of	identifying	the	winner	during	the	delivery	of	the	prize.	It	is	understood	
that	after	the	gift	 is	handed	to	the	winner,	Phanos	N.	Epiphaniou	Public	Ltd.	will	delete	the	above-
mentioned	contact	details	and	will	not	use	them	for	any	purpose	other	than	the	purpose	of	delivery	
of	the	gift.	

	

	

12.	 Should	 any	 of	 the	 winners	 refuse	 to	 accept	 his	 prize,	 or	 be	 excluded	 from	 the	 Contest	 in	
accordance	with	these	Terms	or	for	any	reason,	any	attempt	to	communicate	with	him/her	for	three	
(3)	consecutive	times	 from	the	date	of	 the	prize	draw.	 is	unsuccessful,	 then	Phanos	N.	Epiphaniou	
Public	Ltd	has	the	right	to	assign	the	gift	to	the	first	runner-up.	

	

	

13.	Phanos	N.	Epiphaniou	Public	Ltd	reserves	the	right	to	revoke	and	/	or	cancel	the	draw	and	/	or	
extend	its	duration	(including	the	end	of	the	draw,	the	dates	of	the	draw,	and	/	or	the	dates	of	the	
draw)	 at	 its	 discretion,	 as	 well	 as	 modify	 these	 Terms	 and	 Conditions.	 In	 the	 event	 of	 such	
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revocation,	cancellation	and	/	or	modification,	Phanos	N.	Epiphaniou	Public	Ltd	will	inform	the	public	
by	posting	a	notice	on	the	Epiphaniou	Bath	and	Floor	page	on	the	Instagram.	

	

14.	Participation	in	the	draw	means	the	unconditional	acceptance	of	the	Terms	and	Conditions.	

	

15	Phanos	N.	Epiphaniou	Public	Ltd	reserves	the	right	at	the	end	of	the	draw	to	post	the	names	of	
the	winners	on	its	instagram	page.	

	

16.	 Each	 winner,	 by	 participating	 in	 the	 draw,	 unconditionally	 consents	 to	 all	 of	 the	 above	 and	
waives	the	right	to	pay	any	fees	or	damages	or	any	claims	against	Phanos	N.	Epiphaniou	Public	Ltd.	

17.	Under	no	circumstances	 is	Phanos	N.	Epiphaniou	Public	Ltd	and	/	or	 its	employees	responsible	
for	 any	 direct	 or	 indirect	 or	 incidental	 damages,	 costs	 and	 expenses	 that	 may	 result	 from	 any	
interruption,	malfunction	or	delay,	malfunction	or	any	defect	in	the	gifts	delivered	by	the	suppliers.	
Phanos	 N.	 Epiphaniou	 Public	 Ltd	 and	 /	 or	 its	 employees	 bears	 no	 responsibility,	 criminal	 or	 civil,	
against	 any	 winner	 or	 third	 party	 for	 any	 accident	 and	 /	 or	 damage	 and	 /	 or	 bodily	 or	 material	
damage	caused	to	them,	during	the	use	of	the	gifts,	or	from	any	another	reason.	

	

18.	It	is	clarified	that	'Instagram'	does	not	in	any	way	relate,	manage,	promote	or	enhance	the	draw.	

	

19.	Personal	Information:	For	the	purposes	of	your	participation	in	the	draw,	the	personal	data	you	
provide	 as	 described	 in	 paragraph	 1	 of	 these	 Terms	 of	 Use	 is	 necessary.	 By	 participating	 in	 the	
Contest,	you	consent	to	the	processing	necessary	for	the	purposes	of	this	Contest	only,	namely	your	
participation	in	the	Contest,	the	draw,	informing	and	publicizing	the	winners	and	arrangements	for	
receiving	their	prize.	Thus,	the	necessary	processing	of	your	personal	data	will	be	done	on	the	basis	
of	Article	6	(1)	(a)	of	the	Privacy	Policy,	which	legalizes	the	processing	when	it	is	with	the	consent	of	
the	data	subject.	Your	consent	is	not	mandatory,	but	failure	to	provide	it	makes	it	impossible	for	you	
to	participate	in	the	draw.	You	may	revoke	your	consent	at	any	time	after	it	has	been	provided	and	
prior	to	the	contest	or	claim	of	your	prize	(if	you	are	a	winner),	without	such	revocation	affecting	the	
legality	of	the	preceding	processing.	Your	data	will	not	be	used	for	any	other	or	additional	purpose	
and	 will	 not	 be	 disclosed	 to	 any	 third	 party	 other	 than	 the	 Instagram	 platform	 that	 they	 submit	
directly	to	and	from	the	electronic	system	administrator	through	which	the	draw	will	be	conducted.	
Except	 in	relation	to	the	Instagram	platform	where	they	will	be	maintained	in	accordance	with	the	
terms	 and	 practice	 of	 such	 platform	 which	 is	 itself	 responsible	 for	 processing,	 your	 data	 will	 be	
retained	by	our	company	for	six	months	after	completion	of	the	draw.	You	have	the	right	to	access,	
rectify	 and	 delete	 your	 personal	 data	 subject	 to	 the	 conditions	 set	 forth	 in	 the	 provisions	 of	 the	
General	 Data	 Protection	 Regulation.	 For	more	 information	 about	 the	 processing	 of	 your	 personal	
data,	your	rights	and	the	details	of	our	Personal	Data	Protection	Officer	to	whom	you	can	address	
any	questions	or	requests	regarding	personal	data,	please	read	our	personal	data	processing	policy	
here	https://epiphanioubathandfloors.com/privacy-policy/ 
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Όροι Κλήρωσης “10 days to 
2020-Wish and Win”. 

Όροι Κλήρωσης για “10 days to 2020-Wish and Win” τρεις νικητές θα κερδίσουν ένα 
απο τα πακέτα δώρων. 

 

1. Κατά τη διάρκεια της κλήρωση, ο χρήστης θα µπορεί να συµµετάσχει µε τον εξής 
τρόπο: στη σελίδα της Epiphaniou Bath and Floor στο διαδικτυακό τόπο «Instagram», 
θα αναρτηθεί σχετικό post. Δικαίωµα συµµετοχής στην κλήρωση θα έχουν όσοι 
κάνουν follow τη σελίδα της Epiphaniou Bath and Floor στο Instagram, και γράψουν 
σε σχόλιο µε το hashtag #LUXURYYOUDESERVE και κάνουν tag 3 φίλους τους, 
κάτω από το post της κλήρωση. 

 

2. Δικαίωµα συµµετοχής στη κλήρωση έχουν όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι Κύπρου, άνω 
των 18 ετών. 

 

3. Ο κάθε ένας από τους 3 νικητές , θα κερδίσει ένα απο τα πιο κάτω πακέττα: 

 

4. ΔΩΡΑ: 

Package1 

Grotherm 1000 Cosmopolitan M Bath Safety Mixer 

Eλεγχόµενη θερµοκρασία του νερού µε ευκολία – Θερµοστάτης µπάνιου GROHE 
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M  
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Ο θερµοστάτης µπάνιου GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan M προσφέρει την 
τέλεια θερµοκρασία νερού στο ντους ή στο µπανιο από τη στιγµή που το 
ενεργοποιείτε - χωρίς φασαρία και απότοµες µειώσεις θερµοκρασίες. Η εύχρηστη, 
εργονοµική λαβή έχει σχεδιαστεί για χρήση ακόµα και µε σαπουνάδα, ενώ οι 
οικογένειες θα αγαπούν το κουµπί GROHE SafeStop, το οποίο µπορεί να περιορίσει 
τη θερµοκρασία στους 38 ° C αποφεύγοντας ζεµάτισµα. Για το οικολογικό συνειδητό, 
το χερούλι GROHE AquaDimmer Eco εκτρέπει το νερό οµαλά µεταξύ µπάνιου και 
ντους, καθώς σας επιτρέπει να µειώσετε την παροχή όπως επιθυµείτε. Επιπλέον, το 
εκθαµβωτικό φινίρισµα από ανοξείδωτο ατσάλι GROHE Starlight είναι ανθεκτικό 
στις γρατζουνιές και είναι εύκολο να καθαριστεί διατηρώντας αναλλοίωτη όψη για 
πολλά χρόνια. 

GROHE Tempesta 100 Shower rail set 3 sprays- Εξοικονόµηση νερού και 
πολυτέλεια σε τρία σχέδια ψεκασµού 

Απολαύστε νέα επίπεδα άνεσης στο µπάνιο σας εγκαθιστώντας αυτό το σετ 
ντουζιέρας GROHE Tempesta 100 που σας επιτρέπει να επιλέξετε από τρία 
διαφορετικά σχέδια ψεκασµού. Επειδή εισάγει αέρα στην επιφάνεια ψεκασµού, ο 
ψεκασµός GROHE Rain O² δηµιουργεί απαλή οµίχλη ώστε να χαλαρώσει το σώµα 
και το µυαλο. Η τεχνολογία GROHE DreamSpray µετατρέπει το ντους στο σπίτι σας 
σε µια χαλαρωτική εµπειρία spa, εξασφαλίζοντας µια οµαλή ροή νερού από όλα τα 
ακροφύσια. Το σύστηµα GROHE EcoJoy εξασφαλίζει ότι η κατανάλωση νερού δεν 
θα ξεπεράσει ποτέ τα 9,5 λίτρα ανά λεπτό, γεγονός που µειώνει τόσο το 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο του νοικοκυριού σας όσο και τους λογαριασµούς σας. Η 
λειτουργία ShockProof είναι δακτύλιος σιλικόνης που προστατεύει το ντους χεριών 
από ζηµιά αν πέσει. Και το όµορφο και ανθεκτικό χρωµατικό φινίρισµα GROHE 
StarLight σηµαίνει ότι το σετ είναι εύκολο να καθαριστεί και θα παραµείνει το 
επίκεντρο του σχεδίου του µπάνιου σας για τα επόµενα χρόνια. 
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Package 2 

LineaBeta cabinet with mirror 

Geesa Shower Basket Triangular 

St/steel pedal bin 5 lt 

Όµορφα σχεδιασµένα αξεσουάρ που προσφέρουν χρώµα, χαρακτήρα και ποιότητα 
στο µπάνιο σας.   

 

 

Package 3 

Lineabeta Saon Box Hand Towel 

To τέλειο συµπλήρωµα για το χώρο του µπάνιου σας 

 

Laufen transparent mirror 

Ένας στρογγυλός καθρέφτης που περιβάλλεται σε ένα πλαίσιο µε πτυχωτό 
αποτέλεσµα που όταν φωτίζεται δηµιουργεί ένα πλούσιο παιχνίδι αντανακλάσεων. 
Ένα καλά καθορισµένο design που αντλεί έµπνευση από ένα από τα πιο εικονικά 
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κοµµάτια της συλλογής Kartell: τη λάµπα Bourgie και το αδιαµφισβήτητο µπαρόκ 
στιλ της. Ο χρωµατισµός του καθιστά τον καθρέφτη ένα εξαιρετικά ευπροσάρµοστο 
και προσαρµόσιµο κοµµάτι σχεδιασµού ικανό να δηµιουργήσει σύγχρονες και 
ουσιαστικές εφαρµογές πέρα από τα συνηθισµένα. Το Kartell από Laufen Mirror σε 
Διαφανές Κρύσταλλο φέρνει την πολυτέλεια στο χώρο σας. 

Laufen Kartell by Laufen shelf 45x15.5 385330 

Ποτέ δεν είναι αρκετά τα ράφια. Κατασκευασµένο από διαφανές µεθακρυλικό, αυτό 
το ράφι µπορεί να συνδεθεί στον τοίχο µε ειδικά βύσµατα και τα πλαστικά τους 
στηρίγµατα. Λόγω της απλότητας και της καθαρότητας της µορφής, προσφέρει µια 
ελαφριά αίσθηση στο περιβάλλον του.Το Kartell by Laufen Shelf µε διαφανές χρώµα 
φέρνει ελαφρότητα και ευελιξία στο δωµάτιο. 

Η σειρά Laufen Kartell range έχει απλή γεωµετρία και συµπληρώνει διάφορα 
στοιχεία στο χώρο του µπάνιου για να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο αποτέλεσµα. 
has a light angled geometry and complimenting coloured elements to create a 
complete yet tailorable bathroom range. 

 

 

 

5. Ως διάρκεια διεξαγωγής της κλήρωση ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 
21/12/2019 έως και 31/12/2019 συµπεριλαµβανοµένων. 

 

6. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται µε χρήµατα ή µε οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία 
της ίδιας αξίας. 

 

7. To προσωπικό της εταιρείας Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ και των θυγατρικών της 
εταιρειών: Hydrotherm Co Ltd, Stelmeco Ltd, Sidep Ltd, BigSolar Cyprus Ltd, 
αποκλείονται από τη κλήρωση. 
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8. Οι νικητές θα ανακηρυχθούν κατόπιν κλήρωσης µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος 
που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέµβαση σε αυτή. 

 

9. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 31/12/2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της 
εταιρείας από λειτουργούς του τµήµατος Μαρκετινγκ της εταιρείας Φάνος Ν. 
Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, υπό την επίβλεψη λειτουργού Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
της εταιρείας και οι νικητές θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 01/1/2020 στη σελίδα 
της της Epiphaniou Bath and Floor στο διαδικτυακό τόπο «Instagram». 

 

10. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από Λειτουργό της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ της Φάνος 
Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ µέσω προσωπικού µηνύµατος στο «instagram» και θα τους 
ζητηθεί ο αριθµός τηλεφώνου τους µε σκοπό την επικοινωνία µαζί τους για 
διευθέτηση παραλαβής του δώρου. 

 

11. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία για την παράδοση του δώρου θα ζητούνται από 
τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του: ονοµατεπώνυµο και αριθµός τηλεφώνου 
(αναφερόµενα εφεξής ως «στοιχεία επικοινωνίας») για τη δυνατότητα εξακρίβωσης 
της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Νοείται ότι µετά την παράδοση 
του δώρου στον νικητή, Η Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ θα διαγράψει τα 
προαναφερόµενα στοιχεία επικοινωνίας και δεν θα τα χρησιµοποιήσει για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν του σκοπού παράδοσης του δώρου. 

 

 

12. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, ή 
αποκλειστεί από τη κλήρωση σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους ή για οποιοδήποτε 
λόγο, η οποιαδήποτε προσπάθεια οποιασδήποτε επικοινωνίας µαζί του για τρεις (3) 
συνεχόµενες φορές από την ηµεροµηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε Η 
Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ έχει το δικαίωµα να παραχωρήσει το δώρο στον πρώτο 
επιλαχόντα. 
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13. Η Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ διατηρεί το δικαίωµα να ανακαλέσει και/ή να 
ακυρώσει τη κλήρωση και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συµπεριλαµβανοµένων 
της λήξης της κλήρωση, τις ηµεροµηνίες συµµετοχής στη κλήρωση, και/ή τις 
ηµεροµηνίες της κλήρωσης) κατά την κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους 
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης 
και/ή τροποποίησης, Η Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ θα ενηµερώσει το κοινό 
αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Epiphaniou Bath and Floor στο 
διαδικτυακό τόπο «Instagram». 

 

14. Η συµµετοχή στη κλήρωση ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων Συµµετοχής. 

 

15. Η Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ διατηρεί το δικαίωµα µε το τέλος της κλήρωση 
να αναρτήσει τα ονόµατα των νικητών στο διαδικτυακό τόπο στο «instagram». 

 

16. Κάθε νικητής µε τη συµµετοχή του στη κλήρωση, συναινεί ανεπιφύλακτα σε όλα 
τα ανωτέρω και αποποιείται του δικαιώµατος καταβολής οποιασδήποτε αµοιβής ή 
αποζηµιώσεως ή οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον της Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. 
Λτδ. 

 

17. Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται Η Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ και/ή οι 
υπάλληλοι αυτής για τυχόν άµεσες ή έµµεσες ή παρεπόµενες ζηµιές, δαπάνες και 
έξοδα που µπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, 
κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωµα των δώρων που θα παραδοθούν από τους 
προµηθευτές. Η Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ και/ή οι υπάλληλοι αυτής δεν φέρει 
καµία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε 
ατύχηµα συµβεί και/ή ζηµιά και/ή βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί σε 
αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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18. Διευκρινίζεται ότι το «instagram» δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή 
ενισχύει τη κλήρωση µε κανέναν τρόπο. 

 

19. Προσωπικά δεδοµένα: Για σκοπούς συµµετοχής σας στη κλήρωση είναι 
απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που θα παράσχετε ως 
περιγράφεται στη παράγραφο 1 των παρόντων όρων της κλήρωσης. Κατ’ επέκταση, 
συµµετέχοντας  στη κλήρωση παρέχετε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία που 
είναι απαραίτητη για σκοπούς της κλήρωση αυτού και µόνο, συγκεκριµένα για τη 
συµµετοχή σας σε αυτόν, τη διενέργεια της κλήρωσης, την ενηµέρωση και 
δηµοσιοποίηση των νικητών και τις διευθετήσεις για τη παραλαβή του βραβείου τους. 
Έτσι, η αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων θα γίνει στη βάση του 
Άρθρου 6(1)(α) του Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων η οποία 
νοµιµοποιεί την επεξεργασία όταν αυτή γίνεται µε τη συγκατάθεση του υποκειµένου 
δεδοµένων. Η συγκατάθεση σας αυτή δεν είναι υποχρεωτική, πλην όµως η µη παροχή 
της καθιστά αδύνατη τη συµµετοχή σας στη κλήρωση. Μπορείτε να ανακαλέσετε την 
συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγµή µετά τη παροχή της και πριν την διενέργεια της 
κλήρωση ή την διεκδίκηση του δώρου σας (εάν είστε νικητές), χωρίς αυτή η 
ανάκληση να επηρεάσει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε. Τα 
δεδοµένα σας δεν θα χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο ή επιπρόσθετο σκοπό 
και δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιωνδήποτε τρίτο πλην της πλατφόρµας Instagram 
στην οποία υποβάλλονται ευθύς εξαρχής και στον διαχειριστή του ηλεκτρονικού 
συστήµατος µέσω του οποίου θα διενεργηθεί η κλήρωση. Εκτός σε σχέση µε τη 
πλατφόρµα Instagram όπου και θα διατηρηθούν σύµφωνα µε τους όρους και τη 
πρακτική που εφαρµόζεται από την εν λόγω πλατφόρµα η οποία αποτελεί και η ίδια 
υπεύθυνο επεξεργασία, τα δεδοµένα σας θα διατηρηθούν από την εταιρεία µας για 
διάστηµα έξι µηνών µετά την ολοκλήρωση της κλήρωση. Έχετε, µεταξύ άλλων, 
δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένα υπό 
τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισµού για τη 
Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν 
στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, τα δικαιώµατα σας και τα 
στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων της εταιρείας µας 
στον οποίο µπορείτε να απευθύνετε οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηµα που αφορά σε 
προσωπικά δεδοµένα, διαβάστε την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων 
της εταιρείας µας εδώ: https://epiphanioubathandfloors.com/privacy-policy/ 

 

	

	


