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OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το 
διακριτικό τίτλο «I.S.N. A.E.», που εδρεύει στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Θεσσαλονίκη), στην οδό Κ. Παλαμά 
αρ.2, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143289404000, με Α.Φ.Μ. 800862892/ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται, (στο εξής «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στα πλαίσια 
της περαιτέρω ανάπτυξης της φήμης της και της προώθησης των διατιθεμένων, μέσω των καταστημάτων που 
χρησιμοποιούν το διακριτικό γνώρισμα – εμπορικό σήμα «4all» ή/ και «4coffee» προϊόντων και ειδικότερα του 
προϊόντος υπό το σήμα – διακριτικό γνώρισμα – εμπορικό όνομα «KAISER», που παράγει και σε κάθε περίπτωση 
εμπορεύεται ή/ και διακινεί η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στο Βαθύ Αυλίδας, στη θέση 
Βρύσες, Αταλάντη Φθιώτιδας, Τ.Κ. 34100, με Α.Φ.Μ. 999188717, της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, με τους κάτωθι όρους και 
τα δώρα, που περιλαμβάνονται στους Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού, που ακολουθούν.  
 
1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού.  
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη δεκαπέντε (15) νικητών, όπου ο πρώτος (1ος) νικητής θα κερδίσει 
μία (1) ψησταριά υγραερίου Spirit II E – 210 GBS (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: “ΣΠΙΡΙΤ” II E – 210 ΤΖΙ ΜΠΙ 
ΕΣ), ο καθένας από τους, δεύτερο (2ο) έως και δέκατο (10ο), νικητές θα κερδίσει ένα (1) οικιακό σκεύος τηγανιού 
με ραβδώσεις (σχαροτήγανο) Lodge (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: “ΛΑΤΖ”), ο καθένας από τους, 
εντέκατο (11ο) έως και τον δωδέκατο (12ο), νικητές θα κερδίσει μία (1) πέτρα ψησίματος και, τέλος, ο καθένας 
από τους, δέκατο τρίτο (13ο) έως και τον δέκατο πέμπτο (15ο), νικητές, θα κερδίσει ένα οικιακό σκεύος 
διαμόρφωσης σχηματοποιημένων μπιφτεκιών προς μετέπειτα παρασκευή ψησίματος, βάρους εκάστου 
τεμαχίου μπιφτεκιού είτε διακοσίων είκοσι πέντε γραμμαρίων (225 γρ.) είτε εκατόν δέκα πέντε γραμμαρίων 
(115γρ.), δηλαδή μία (1) οικιακή συσκευή burger press (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: “ΜΠΕΡΓΚΕΡ” 
“ΠΡΕΣ”). 
 
Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του διενεργηθησόμενου Διαγωνισμού περιγράφονται διεξοδικά στα κατωτέρω 
οριζόμενα, υπό στοιχείο 2, 3, 4, 5, 6 και 7 άρθρα του παρόντος. 
  
2] Διάρκεια του Διαγωνισμού. 
Ως διάρκεια διεξαγωγής και πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 02α 
Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 06:00 π.μ. (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 
την 10η Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») ή 
έως εξαντλήσεως των λαχνών/ξυστό σε κάθε κατάστημα του δικτύου. 
 
3] Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα πρόσωπα, που έχουν τη μόνιμη ή κύρια κατοικία ή τη 
συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και αθροιστικά έχουν απαραιτήτως συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος 
της ηλικίας τους. 
 
4] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται αυτοδίκαια όσοι εμπίπτουν στις κάτωθι περιοριστικά απαριθμούμενες 
περιπτώσεις: α) Οι μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Νόμιμοι 
Εκπρόσωποι της Διοργανώτριας, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και οι σύζυγοι των προσώπων της 
αμέσως παραπάνω περίπτωσης, γ) οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στη νόμιμη έδρα της Διοργανώτριας, δ) οι 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενταγμένων στο σύστημα δικαιόχρησης – franchise της Διοργανώτριας, που φέρουν το 
εμπορικό σήμα 4all ή/ και 4coffee, στην περίπτωση, δε, που οι ανωτέρω επιχειρήσεις ανήκουν σε νομικά 
πρόσωπα, οι τυχόν εταίροι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/ 
και διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών, ε) οι απασχολούμενοι υπάλληλοι – μισθωτοί στα καταστήματα των υπό 
στοιχείο δ’ αναφερόμενων επιχειρήσεων αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στο 
κατάστημα που παρέχουν την εργασία τους, στ) οι μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες 
Σύμβουλοι και Νόμιμοι Εκπρόσωποι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στο Βαθύ Αυλίδας, 
στη θέση Βρύσες, Αταλάντη Φθιώτιδας, Τ.Κ. 34100, με Α.Φ.Μ. 999188717 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ζ) τα πρόσωπα 
συγγένειας α’ βαθμού και οι σύζυγοι των προσώπων της αμέσως παραπάνω περίπτωσης και τέλος, η) οι 
απασχολούμενοι υπάλληλοι της αμέσως ως άνω ανώνυμης εταιρίας. 
 
5] Τρόπος – Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Ο υποψήφιος πελάτης, προσερχόμενος σε κατάστημα – επιχείρηση λιανικής διάθεσης προϊόντων, που φέρει 
στην προμετωπίδα του την ένδειξη “4all” ή/ και “4coffee” και εφόσον επιλέξει να αγοράσει ένα (1) τεμάχιο από 
το προϊόν KAISER είτε σε κουτί αλουμινίου, ποσότητας αυτού 330ml είτε φιάλης ποσότητας 500ml, δύναται να 
συμπληρώσει, ανά κάθε μία ως άνω αγορά προϊόντος KAISER, συγκεκριμένο έντυπο χάρτινο απόκομμα (στο 
εφεξής το «κουπόνι»), εν συνεχεία να το τοποθετήσει σε κουτί που θα φέρει χαραμάδα στο πάνω μέρος του και 
θα βρίσκεται στο εν λόγω Κατάστημα, ώστε να λάβει μέρος στην κλήρωση για τα κάτωθι περιγραφόμενα Δώρα.  
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6] Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. 
Όλοι οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες του Διαγωνισμού θα συμμετέχουν στην κλήρωση, που θα διενεργηθεί 
την 19η Οκτωβρίου του έτους 2021 και ημέρα Τρίτη στην έδρα της Διοργανώτριας, στα γραφεία δηλαδή που 
βρίσκονται στον δεύτερο (2ο) όροφο κτιρίου, που έχει ανεγερθεί επί της συμβολής των οδών Κ. Παλαμά 02 – 06 
& 17ης Νοέμβρη 73, στην περιοχή «Κων/τικα», του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Θεσσαλονίκη) και ώρα 17.30 μ.μ. 
Η Διοργανώτρια δύναται να προβεί σε έκτακτες διαφοροποιήσεις – μεταβολές της ώρας διεξαγωγής της 
ανωτέρω κλήρωσης, προβαίνοντας στις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της 
www.4allstores.gr. Κατά την ημεροχρονολογία της κλήρωσης θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην έδρα της 
Διοργανώτριας, όλα τα κουτιά των Καταστημάτων, που θα φέρουν το σύνολο των χάρτινων αποκομμάτων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο Διαγωνισμό. 
 
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν οι δεκαπέντε (15) νικητές και οι ισάριθμοι δεκαπέντε (15) αναπληρωματικοί 
αυτών. Το ονοματεπώνυμο, που θα είναι γραμμένο στο πρώτο κουπόνι, που θα αναδείξει η κλήρωση, κερδίζει 
το πρώτο από τα μεγάλα Δώρα και αποτελεί τον πρώτο (1ο) νικητή. Το ονοματεπώνυμο, που θα είναι γραμμένο 
στο δεύτερο κουπόνι, που θα αναδείξει η κλήρωση, κερδίζει το οριζόμενο γι’ αυτόν Δώρο και αποτελεί τον 
δεύτερο (2ο) νικητή. Το ονοματεπώνυμο, που θα είναι γραμμένο στο τρίτο κουπόνι, που θα αναδείξει η 
κλήρωση, κερδίζει το αντίστοιχο γι’ αυτόν οριζόμενο Δώρο και αποτελεί τον τρίτο (3ο) νικητή. Η αυτή ως άνω 
διαδικασία θα τηρηθεί μέχρι και την επιλογή του δεκάτου πέμπτου κουπονιού, το οποίο θα αντιστοιχεί στον 
δέκατο πέμπτο (15ο) νικητή. Το ονοματεπώνυμο, που θα είναι γραμμένο στο δέκατο έκτο κουπόνι, που θα 
αναδείξει η κλήρωση, αναδεικνύεται ως αναπληρωματικός του πρώτου (1ου) νικητή. Το ονοματεπώνυμο, που θα 
είναι γραμμένο στο δέκατο έβδομο κουπόνι, που θα αναδείξει η κλήρωση, αναδεικνύεται ως αναπληρωματικός 
του δεύτερου (2ου) νικητή. Το ονοματεπώνυμο, που θα είναι γραμμένο στο δέκατο όγδοο κουπόνι, που θα 
αναδείξει η κλήρωση, αναδεικνύεται ως αναπληρωματικός του τρίτου (3ου) νικητή. Η αυτή ως άνω διαδικασία 
θα τηρηθεί μέχρι και την επιλογή του τριακοστού κουπονιού, το οποίο θα αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του 
δέκατου πέμπτου (15ου) νικητή.  
 
Στην περίπτωση που για τον πρώτο νικητή, διαπιστωθεί, ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη ή ότι δε συνέτρεχαν 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση ή η Διοργανώτρια περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας 
εξεύρεσής του εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 
κλήρωσης, τη θέση του ως άνω δικαιούχου, θα καταλάβει ο αναπληρωματικός του πρώτου νικητή κατά τα ως 
άνω αναφερόμενα.  
 
Σε περίπτωση, που για τον αναπληρωματικό του πρώτου νικητή, διαπιστωθεί, ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη 
ή ότι δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση ή η Διοργανώτρια περιέλθει σε κατάσταση 
αδυναμίας εξεύρεσής του εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δύο (2) εργασίμων ημερών από την 
πάροδο άπρακτης της προαναφερθείσας ισόχρονης προθεσμίας για τον πρώτο νικητή, τότε η Διοργανώτρια 
διατηρεί κάθε δικαίωμα και ενδεικτικά αντίστοιχο δικαίωμα, όπως επαναλάβει το Διαγωνισμό, προβαίνοντας 
στις απαραίτητες έγγραφες γνωστοποιήσεις περί της διενέργειας αυτού στην επίσημη ιστοσελίδα της 
www.4allstores.gr. 
Τα αυτά ως άνω ισχύουν για τον δεύτερο (2ο) έως και τον δέκατο πέμπτο (15ο) νικητή. 
 
Οι ως άνω νικητές και οι αντίστοιχοι αναπληρωματικοί αυτών, θα ειδοποιηθούν σε κάθε περίπτωση 
τηλεφωνικώς στον τηλεφωνικό αριθμό που συμπλήρωσαν στη φόρμα συμμετοχής. Τα ονόματα των ανωτέρω 
νικητών και των αναπληρωματικών αυτών της κλήρωσης, θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Διοργανώτριας, υπό το επωνυμία διαδικτυακού χώρου www.4allstores.gr.  
 
7] Δώρα του Διαγωνισμού. 
Τo Δώρο για τον πρώτο (1ο) νικητή είναι μία (1) ψησταριά υγραερίου Spirit II E – 210 GBS (με απόδοση στην 
Ελληνική Γλώσσα: “ΣΠΙΡΙΤ” II E – 210 ΤΖΙ ΜΠΙ ΕΣ), διαστάσεων 113cm Υ x 122cm Π x 66cm Β (με καπάκι κλειστό), 
με κύρια περιοχή μαγειρέματος 51cm x 46cm, με περιοχή σχάρας θέρμανσης 46,8cm x 11,4cm, βάρους 45,6 kg, 
με δύο (2) καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι, δύο (2) πλευρικά τραπεζάκια, δύο (2) τροχούς παντός καιρού, με 
έξι (6) άγκιστρα εργαλείων και τέλος χρήσης μίας (1) μπαταρίας τύπου ΑΑ.  
Το Δώρο για καθέναν από τους, δεύτερο (2ο) έως και τον δέκατο (10ο), νικητές είναι ένα (1) οικιακό σκεύος 
τηγανιού με ραβδώσεις (σχαροτήγανο) Lodge (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: “ΛΑΤΖ”), τετράγωνου 
σχήματος, διαστάσεων 26,67cm (10.5Inch), κατασκευασμένου από μαντέμι, βάρους 3,03 kg.  
Το Δώρο για καθέναν από τους, εντέκατο (11ο) έως και τον δωδέκατο (12ο), νικητές, είναι μία (1) πέτρα 
ψησίματος, στρογγυλή από εφυαλωμένο κεραμικό διαστάσεων 2,34cm Υ x 26,01cm Π x 29,95cm Β.  
Το Δώρο για καθέναν από τους, δέκατο τρίτο (13ο) έως και τον δέκατο πέμπτο (15ο), νικητές είναι ένα οικιακό 
σκεύος διαμόρφωσης σχηματοποιημένων μπιφτεκιών προς μετέπειτα παρασκευή ψησίματος, βάρους εκάστου 
τεμαχίου μπιφτεκιού είτε διακοσίων είκοσι πέντε γραμμαρίων (225 γρ.) είτε εκατόν δέκα πέντε γραμμαρίων 
(125γρ.), δηλαδή μία (1) οικιακή συσκευή burger press (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: “ΜΠΕΡΓΚΕΡ” 
“ΠΡΕΣ”), με αφαιρούμενη λαβή διαστάσεων 7,62cm Υ x 11,43cm Π x 13,97cm Β. 
 

http://www.4allstores.gr/
http://www.4allstores.gr/
http://www.4allstores.gr/
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Η Διαδικασία Απόδοσης και Παραλαβής των δεκαπέντε (15) μεγάλων Δώρων ορίζεται ως εξής: 
 
Καθένα από τα δεκαπέντε (15) εν λόγω Δώρα θα αποδοθεί και παραδοθεί σε έκαστο μεγάλο νικητή, με τη 
διαδικασία, που θα δρομολογηθεί από την Διοργανώτρια και σε κάθε περίπτωση όλα τα Δώρα θα 
παραληφθούν από τα γραφεία της έδρας της Διοργανώτριας, όπως αυτά βρίσκονται στην οδό Κ. Παλαμά αρ.2, 
στην περιοχή «Κωνσταντινοπολίτικα».  
 
Ειδικότερα, όμως, στην περίπτωση που κάποιος/ κάποιοι αναδειχθεί/ αναδειχθούν ως νικητής/ νικητές δια της 
συμμετοχής του/ τους σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματα, που λειτουργούν στις περιοχές της νήσου Σύρου, 
του Ηρακλείου Κρήτης, της Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, του Τριλόφου του Δήμου 
Θέρμης, του Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης, των Διαβατών του Δήμου Δέλτα, του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, των 
Νέων Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού, της Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού, το σχετικό Δώρο θα παραδοθεί στον 
εκάστοτε νικητή από το συγκεκριμένο Κατάστημα πάντα σε συνεννόηση με την Διοργανώτρια. 
 
Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ότι καμίας μορφής και κανενός είδους ευθύνη δε φέρει η Διοργανώτρια αναφορικά 
με τη Διαδικασία Απόδοσης και Παραλαβής των παραπάνω δέκα πέντε (15) μεγάλων Δώρων και την εν τέλει 
τυχόν μη πραγματοποιηθησόμενη Απόδοση και Παραλαβή σε αναδειχθησόμενο νικητή οιουδήποτε εκ των 
παραπάνω οριζόμενων δέκα πέντε (15) μεγάλων Δώρων, μετά την πάροδο αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την ημεροχρονολογία ανάρτησης των ονομάτων των ανωτέρω νικητών και των 
αντίστοιχων αναπληρωματικών αυτών στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, υπό την επωνυμία 
διαδικτυακού χώρου www.4allstores.gr, όπως αναφέρεται στο τέλος του 6ου όρου του παρόντος.  
 
8] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία. 
Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, 
ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας. 
 
9] Προσωπικά Δεδομένα. 
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τυχόν e-mail, 
ηλικία κ.α.) χρησιμοποιούνται από τη Διοργανώτρια, με αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας τους τη διενέργεια 
του Διαγωνισμού, της ανάδειξης των νικητών και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόδοσης και παραλαβής 
των Δώρων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις αρχές επεξεργασίας που διέπουν το Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), οι δε, συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες 
παρέχουν, δια της συμμετοχής τους, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή και συγκατάθεσή τους στη 
Διοργανώτρια, στην κατά τα ανωτέρω εκ μέρους της επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών στοιχείων και 
δεδομένων. Τα προσωπικά στοιχεία εκάστου των νικητών του Διαγωνισμού δε θα χρησιμοποιηθούν για 
κανέναν άλλο σκοπό, παρά μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών εξυπηρέτησης του παρόντος Διαγωνισμού.  
 
Λαμβάνοντας μέρος στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, έκαστος των νικητών παρέχει προς τη 
Διοργανώτρια τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή του και αποδέχεται ρητώς τον όρο ότι η εικόνα του είτε ως 
στοιχείο φωτογραφικής αναπαράστασης ή/ και ως αντικείμενο αποτύπωσης σε σύστημα εγγραφής και 
αναπαραγωγής κινούμενης εικόνας με ήχο (βίντεο) ή/ και ως δημιουργία εικόνας με ήχο (βίντεο) δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσιότητας. Το πάσης φύσεως φωτογραφικό υλικό με την εικόνα που έχει 
αποκτηθεί από τη Διοργανώτρια, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
υπευθύνους/εκπροσώπους αυτής, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση. Αδικαιολόγητη άρνηση εκάστου των 
νικητών να συμμετάσχει σε ανακοίνωση ή διαδικτυακή ανάρτηση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα και η 
φωτογραφία του ή/ και βίντεο σε ιστότοπους χρήσης και εκμετάλλευσης της Διοργανώτριας, νομιμοποιεί τη 
Διοργανώτρια να αρνηθεί ή ανακαλέσει τη χορήγηση του Δώρου. 
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω τα 
προσωπικά τους στοιχεία για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, 
δύνανται να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την παρασχεθείσα συγκατάθεσή τους για το μέλλον με την υποβολή 
σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών 
Δεδομένων της Διοργανώτριας privacy@4allstores.gr, οπότε και θα παύσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στο 
Διαγωνισμό.  
Οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση σε 
διόρθωση, περιορισμό, εναντίωση, διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων τους που παρέχουν στη 
Διοργανώτρια για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) όπως ισχύει σήμερα σε όλα τα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε., ερχόμενοι σε ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης 
Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας στο email privacy@4allstores.gr. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς 
και δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε 
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διαθέσει, δηλαδή αποκλειστικά για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και της κλήρωσης και την απόδοση και 
παραλαβή των αντίστοιχων Δώρων.  
 
10] Λοιποί όροι. 
Κατά τη χρονική διάρκεια διενέργειας του Διαγωνισμού και εφόσον μέσα σε αυτήν λειτουργήσει νέα Επιχείρηση 
– Κατάστημα που θα φέρει στην προμετωπίδα του την ένδειξη 4all ή/ και 4coffee, το συγκεκριμένο νέο 
Κατάστημα θα συμμετάσχει κανονικά, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. 
 
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό/ προωθητική ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 
όρων συμμετοχής.  
 
Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία 
αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που τυχόν συντρέξουν στο 
πρόσωπο αυτής.  
 
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει 
τέτοια ενέργεια εκ των περιστάσεων και λόγω αστάθμητων παραγόντων ως απαραίτητη και δεν αναλαμβάνει 
οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. 
 
Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πραγματικά ή/ και νομικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν 
σε όλα τα Δώρα του παρόντος Διαγωνισμού. Ειδικότερα ορίζεται ότι η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται 
απλώς και μόνο μέχρι τη συντέλεση του γεγονότος της απλής παράδοσης των Δώρων σε καθέναν από τους 
νικητές.  
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης τυχόν ανακύψασας διαφοράς με τον διενεργηθησόμενο 
Διαγωνισμό, δυνάμει των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο 
δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως 
να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 
 
Η έγγραφη αποτύπωση των εν λόγω όρων, έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Ελευθερία 
Αποστολίδου (οδός Κομνηνών αρ. 22, Θεσσαλονίκη) και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά 
τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.4allstores.gr. Οποιοσδήποτε 
συμμετέχων ή συμμετέχουσα ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του 
παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην ως άνω Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης. 

 
Θεσσαλονίκη, 01-09-2021 

 
 

Για τη Διοργανώτρια Εταιρία  
 
 
 
 

 
Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι 
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