
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 

1. Οργάνωση του Διαγωνισμού 

Στο διαγωνισμό «VISA@DEPECHE MODE CONCERT» (ο 
«Διαγωνισμός») τον οποίο διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία 
«ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΙΝΤ» ΑΘΗΝΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ η οποία εδρεύει στην ΗΜΑΘΙΑΣ 10A ΓΕΡΑΚΑΣ Τ.Κ. 
15344, με Α.Φ.Μ. 094188587, η «OGILVYONE» δύνανται να 
συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι πιστωτικής, χρεωστικής 
,προπληρωμένης ή εταιρικής κάρτας Visa (η «Κάρτα Visa»), που έχει 
εκδοθεί από συνεργαζόμενη με τη Visa τράπεζα στην Ελλάδα (η 
«Τράπεζα») εφόσον πραγματοποιήσουν μια τουλάχιστον αγορά 
εισιτηρίου για τη συναυλία DEPECHE MODE από τo κατάστημα Ticket 
House, Πανεπιστημίου 42, Αθήνα ή διαδικτυακά 
στο www.ticketpro.gr από την 07.4.2017 έως την 07.5.2017 (η 
«Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 
άνω των 18 ετών και κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται ρητά από την 
απόδοση των βραβείων που αναφέρονται κατωτέρω: (α) οι εργαζόμενοι 
στη Visa, στην «ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑIΝΤ», στη «ΝΤΙ ΝΤΙ 
ΜΙΟΥΖΙΚ ΘΕΑΜΑ ΑΚΡΟΑΜΑ Α.Ε.», στη www.ticketpro.gr & στo ticket 
house καθώς και οι συγγενείς τους έως β’ βαθμού ,(β) οι κάτοχοι 
οποιασδήποτε Κάρτας Visa που ρητά δηλώνουν στις Τράπεζες ότι δεν 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. Οι κάτοχοι 
περισσότερων της μιας Καρτών Visa μπορούν να συμμετέχουν στο 
Διαγωνισμό με όλες τις Κάρτες Visa για τις οποίες οι παρόντες όροι 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό ισχύουν. 

2. Μηχανισμός του Διαγωνισμού 

Οποιοσδήποτε κάτοχος Κάρτας Visa, που διενεργεί πληρωμή/ 
πληρωμές με αυτή για την αγορά εισιτηρίου για το Depeche Mode 
Concert 2017 από τo κατάστημα Ticket House, Πανεπιστημίου 42, 
Αθήνα ή διαδικτυακά στο www.ticketpro.gr κατά τη Διάρκεια του 
Διαγωνισμού, δύναται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Μόνο πληρωμές 
που γίνονται σε εξοπλισμό POS από τo κατάστημα Ticket House, 
Πανεπιστημίου 42, Αθήνα ή διαδικτυακά στο www.ticketpro.gr θα 
θεωρούνται ως έγκυρες. 

Η «ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΙΝΤ» και η «ΝΤΙ ΝΤΙ ΜΙΟΥΖΙΚ 
ΘΕΑΜΑ ΑΚΡΟΑΜΑ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη 
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μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά την ελεύθερη κρίση της, ότι οποιαδήποτε 
τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους Όρους Συμμετοχής του 
Διαγωνισμού. 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό - Ανάδειξη των 
Νικητών 

Τουλάχιστον μια έγκυρη πληρωμή με Κάρτα Visa για αγορά εισιτηρίου 
για τη συναυλία Depeche Mode σε οποιαδήποτε ημέρα καθ’ όλη τη 
Διάρκεια του Διαγωνισμού θα πρέπει να έχει γίνει προκειμένου να 
υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Βραβεία. Κάθε 
τέτοια πληρωμή θα αντιστοιχεί σε ένα δικαίωμα συμμετοχής στην 
κλήρωση για τα Βραβεία. Επομένως περισσότερες της μιας πληρωμές 
παρέχουν ισάριθμα δικαιώματα συμμετοχής στην κλήρωση. 

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση που θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/05/2017 ενωποιόν της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Τσίτσα, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού. Οι 
νικητές που θα κληρωθούν θα ενημερωθούν μέσω sms ή και e-mail τα 
οποία θα δηλώσουν κατά την αγορά του εισιτηρίου. 

4. Δώρα 

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τα ακόλουθα δώρα: 

α. ο πρώτος νικητής κατά την σειρά της κλήρωσης θα κερδίσει 
πρόσβαση για δύο άτομα στα παρασκήνια της συναυλίας όπου και θα 
γνωρίσει τα μέλη του συγκροτήματος Depeche Mode την ημέρα της 
συναυλίας 

β. οι χίλιοι επόμενοι νικητές θα κερδίσουν επιστροφή αξίας 10€ επί του 
κόστους του εισιτήριου που δαπάνησαν. Για την παράδοση των εν 
λόγω βραβείων την αποκλειστική ευθύνη φέρει η «ΝΤΙ ΝΤΙ ΜΙΟΥΖΙΚ 
ΘΕΑΜΑ ΑΚΡΟΑΜΑ Α.Ε.» ως υπεύθυνη για την πώληση των εισιτηρίων 
του Depeche Mode Concert μέσω του διαδικτυακού τόπου ticketpro.gr 
και του φυσικού καταστήματος Ticket House. 

5. Προσωπικά Δεδομένα 

Η Visa, «ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΙΝΤ» και/ ή οι Τράπεζες και 
/ ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό τους 
(εκτελούντες την επεξεργασία) ενδέχεται να επεξεργαστούν δεδομένα 
συμμετεχόντων/ νικητών για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, 
την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων. Τα δεδομένα 
αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος με εξαίρεση 
εταιρείες ταχυμεταφορών ή ταξιδιωτικές εταιρείες που εμπλέκονται στη 



διοργάνωση και την απόδοση των βραβείων του Διαγωνισμού. Κάθε 
συμμετέχων δύναται να αξιώσει πρόσβαση ή διαγραφή των δεδομένων 
του από την αντίστοιχη βάση που τηρείται για τους σκοπούς του 
Διαγωνισμού ενημερώνοντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Τράπεζάς του. Τα δεδομένα αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε οποιοδήποτε 
τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται 
σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις Αποφάσεις και 
Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Κάθε συμμετέχων δύναται να αξιώσει πρόσβαση ή διαγραφή των 
δεδομένων του από την αντίστοιχη βάση που τηρείται για τους σκοπούς 
του Διαγωνισμού ενημερώνοντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
«ΝΤΙ ΝΤΙ ΜΙΟΥΖΙΚ ΘΕΑΜΑ ΑΚΡΟΑΜΑ Α.Ε.». 

6. Ευθύνη 

Για τους σκοπούς αυτού του διαγωνισμού, η Visa και η «ΟΓΚΙΛΒΥ 
ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΙΝΤ» δεν θα έχει ευθύνη για τυχόν τεχνικά 
προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των καρτών Visa ή / και με 
οποιαδήποτε τυχόν θέματα σχετίζονται με τα τις επιστροφές αξίας 10€ 
ή/και την πρόσβαση στα παρασκήνια και τη συνάντηση με τους 
Depeche Mode εξαιτίας αιτιών που έχουν να κάνουν με το συγκρότημα 
ή με το διοργανωτή. Επίσης, η Visa και η «ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ 
ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΙΝΤ» δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση 
ακύρωσης οιασδήποτε των συναυλιών ή τροποποίησης του σχετικού 
προγράμματος. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και 
την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του 
διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η VISA επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το 
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε 
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των 
δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως π.χ. το όνομα, την εικόνα, 
συνεντεύξεις φωτογραφίες κλπ. των νικητών), η δε συμμετοχή καθενός 
στον διαγωνισμό επιφέρει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεσή 
του. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα 
προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των 
αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική 
αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε 
αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. 

Η ευθύνη των άνω εταιρειών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη 
διάθεση των καθορισμένων ως άνω βραβείων. Οι ανωτέρω εταιρείες 
δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή 
τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για 
οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς 



σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα βραβεία και τη χρήση τους ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

7. Τροποποιήσεις 

Η «ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΙΝΤ» διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής 
(συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού) και της 
ημερομηνίας διεξαγωγής της κληρώσεως ή / και τη διαδικασία του 
Διαγωνισμού σε περίπτωση που αυτό θεωρείται αναγκαίο. 
Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία 
ανάρτησης των τροποποιημένων Όρων Συμμετοχής στο διαγωνισμό 
στο www.ticketpro.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος»), στο www.visa.gr και θα 
κατατεθούν στη συμβολαιογράφο Αθηνών Παναγιώτας Τσίτσα. 

8. Κατάθεση των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη 
Συμβολαιογράφο Αθηνών Παναγιώτα Τσίτσα και η σχετική πράξη 
κατάθεσης έχει συνταχθεί. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτο μέρος 
δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα ένα αντίγραφο των παρόντων 
Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπως έχουν κατατεθεί στον 
ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό καθώς και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα 
αναρτώνται στους Διαδικτυακούς 
Τόπους www.ticketpro.gr, www.visa.gr και θα κατατεθούν στη 
συμβολαιογράφο Αθηνών Παναγιώτας Τσίτσα. 

9. Αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων Όρων καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

10. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα υπόκεινται στις 
διατάξεις του Ελληνικού δικαίου. Τα δικαστήρια Αθηνών θα είναι κατ’ 
αποκλειστικότητα αρμόδια να κρίνουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει 
αναφορικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση των παρόντων Όρων 
Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
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