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OPOI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Mastercard @ 23ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Προωθητικό Πρόγραμμα «Mastercard @ 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» 

(εφεξής το «Πρόγραμμα») διοργανώνει η «Mastercard Europe Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.», 

που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 23), εφεξής η «Mastercard», σε 

συνεργασία με την «Εταιρεία Εμπορικής Υποστήριξης & Υπηρεσιών Προώθησης 

Αποθήκευσης και Διανομών Α.Ε.» - διακριτικός τίτλος «MSPS A.E. (Market Support & 

Promotion Services AE)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (οδός Ήρωος Μάτση & Αρχαίου 

Θεάτρου) και το Ν.Π.Ι.Δ. «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» που εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη (Κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλ. Αριστοτέλους 10), υπό τους εξής όρους.  

1.- Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που 

διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και είναι κάτοχοι 

καρτών Mastercard® (πιστωτικών, χρεωστικών ή προ-πληρωμένων) που βρίσκονται σε ισχύ 

κατά τη διάρκεια του Προωθητικού Προγράμματος και οι οποίες έχουν εκδοθεί από 

συνεργαζόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα (εφεξής η «Τράπεζα» ή οι «Τράπεζες»). Από το 

Πρόγραμμα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Mastercard Europe Greece Μον. ΑΕ, της MSPS 

ΑΕ, και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς 

πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. 

2.- Διάρκεια 

Το Πρόγραμμα θα λάβει χώρα κατά την διάρκεια του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης, από την Τρίτη 22 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 (εφεξής η 

«Διάρκεια»).  

3.- Τρόπος Συμμετοχής  

Για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η αγορά εισιτηρίου για οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική (online) προβολή ταινίας στο πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης και η πληρωμή με κάρτα Mastercard, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. 

Η αγορά εισιτηρίου θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά (online), μέσω της πλατφόρμας του 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η πληρωμή θα πρέπει να γίνει με χρέωση 

κάρτας Mastercard.   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αγορές εισιτηρίων για κανονικές (offline) προβολές του 23ου 

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης δεν δίδουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, 

ακόμη και αν η πληρωμή έγινε με χρέωση κάρτας Mastercard.   

Οι όροι αγοράς εισιτηρίων καθώς και το πρόγραμμα online προβολών είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα www.filmfestival.gr. 

Οι όροι χρήσης της πλατφόρμας και η πολιτική του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης για τα cookies είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

https://www.filmfestival.gr/el/legal/ cookies.  

Όλοι οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που πραγματοποιούν έγκυρη συναλλαγή για αγορά 

εισιτηρίου με χρήση κάρτας Mastercard, ως άνω, κατά την διάρκεια του Προγράμματος, 

λαμβάνουν αυτομάτως μέρος σε κλήρωση για να διεκδικήσουν 100 μονές προσκλήσεις σε 

http://www.filmfestival.gr/
https://www.filmfestival.gr/el/legal/%20cookies
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ηλεκτρονική (online) προβολή ταινίας στο πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης.  

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

(α) Οι συμμετέχοντες δικαιούνται περισσότερες από μία συμμετοχές. Κάθε φορά που 

ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία, αποκτούν μία επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση 

του Προγράμματος (β) Όπως είναι αυτονόητο, η χρήση οποιασδήποτε κάρτας Mastercard 

στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατά 

περίπτωση εκδότριας Τράπεζας (γ) Κάθε δικαιούμενος συμμετοχής επιτρέπεται να κερδίσει 

περισσότερα από ένα δώρα. 

4.- Δώρα 

Εκατό (100) τυχεροί θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για να παρακολουθήσουν 

ηλεκτρονική (online) προβολή ταινίας στο πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης. Το δώρο θα δοθεί με την μορφή μοναδικών κωδικών τους οποίους οι 

τυχεροί νικητές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να παρακολουθήσουν την ταινία. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ για την πρόσβαση στις ταινίες του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην 

ιστοσελίδα https://online.filmfestival.gr/page/terms-and-conditions. 

Οδηγίες για την παρακολούθηση των ταινιών: https://online.filmfestival.gr/page/help. 

5.- Ανάδειξη νικητών 

Οι νικητές θα προκύψουν με ηλεκτρονική κλήρωση τυχαίας επιλογής, με τη χρήση 

αυτοματοποιημένων συστημάτων από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τα 

οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της 

διαδικασίας.  

Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εάν έχουν κερδίσει εντός 24 ωρών με μήνυμα στο 

ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο  

Το δώρο (κωδικός) θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε νικητή.  

6.- Δημοσιότητα όρων  

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://bit.ly/MCTDF2021 

7.- Περιορισμός ευθύνης Διοργανώτριας 

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση των Δώρων.  

8.- Προσωπικά Δεδομένα 

Οι συμμετέχοντες, διά της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, αναγνωρίζουν και συμφωνούν 

ανεπιφύλακτα ότι ορισμένα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα θα τύχουν 

επεξεργασίας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την κατά περίπτωση 

Τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα τους Mastercard. 

Η επεξεργασία θα γίνεται πάντοτε κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας 

https://online.filmfestival.gr/page/terms-and-conditions/
https://online.filmfestival.gr/page/help/
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(ν. 4624/2019) και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).  

Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να διαβάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες για τη 

συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και την τυχόν άσκηση 

των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων: 

(α) Το “Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης” επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail) με σκοπό την εκτέλεση 

της σύμβασης και την εκπλήρωση των νομικών του υποχρεώσεων – περισσότερες 

πληροφορίες στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 

https://www.filmfestival.gr/el/ legal/policy. 

(β) Η κατά περίπτωση εκδότρια της κάρτας Τράπεζα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα του καταναλωτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία καρτών για τις συναλλαγές που γίνονται online), προκειμένου 

να πραγματοποιεί συναλλαγές με βάση την μεταξύ τους σύμβαση, και να προσφέρει τις 

υπηρεσίες της με βάση τους όρους χρήσης των υπηρεσιών της, αλλά και για να εκπληρώνει 

τις νομικές της υποχρεώσεις – περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου της 

κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζάς. 

Οι ως άνω Υπεύθυνοι Επεξεργασίας λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Μετά την απόδοση των Δώρων, οι κατά περίπτωση εκδότριες Τράπεζες και το “Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης” θα διατηρήσουν και διαχειρίζονται τα δεδομένα των 

συμμετεχόντων ή/και των τυχερών του Προγράμματος όπως ορίζεται στις αντίστοιχες 

πολιτικές τους. 

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των τυχερών και τα 

δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν (i) να ζητήσουν 

πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουν για αυτούς και να 

λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη 

διαγραφή των δεδομένων τους και (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων τους, επικοινωνώντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που 

αναγράφονται στις αντίστοιχες πολιτικές. 

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους τυχερούς του 

Προγράμματος σχετικά με κακή χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να 

απευθυνθούν στην αρμόδια «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», 

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλ. 210-6475600, e-mail: www.dpa.gr. 

Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία– εφαρμοστέο δίκαιο  

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού, 

προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων 

όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για 

οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα ή την εφαρμογή των 

παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και 

εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 

https://www.filmfestival.gr/el/%20legal/policy
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