Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων
1.Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια PAL θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα
προσωπικά δεδομένα:
(1) των Συμμετεχόντων (α) ονοματεπώνυμο, (β) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), (γ) αριθμό
τηλεφώνου, ή εναλλακτικά λογαριασμό facebook.
(2) των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του
Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/ εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο
πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
2.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και του Νικητή ή/και
Αναπληρωματικών βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή τους η οποία δόθηκε κατά τα τη διαδικασία
δήλωσης της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα
στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση
customercare@pal.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής η Διοργανώτρια δεν θα είναι
σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους
θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των
Νικητών ή/και Αναπληρωματικών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα
πριν την ανάκληση.
3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και
Αναπληρωματικών θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της
Διοργανώτριας PAL που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού,
καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής JNL+, οι οποίοι
ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι
ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και
για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια PAL και η Διαφημιστική
JNL+ θα αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά
δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, όπως, ενδεικτικά,
εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό
τους. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια PAL δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των
Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων
των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου
σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής
αρχής.
4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και του Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα
παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν
θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο
χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα
καταστρέφονται εντός ενός (1) έτους μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά
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δεδομένα του Νικητή θα τηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για το χρονικό
διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, καθώς και για
φορολογικούς λόγους της Διοργανώτριας και Διαφημιστικής.
6. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός τους αφενός να
ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και
αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το
δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας, και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
7. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
8. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της
ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί
μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη διαφημιστική , αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση customercare@pal.gr
9. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία JNL+ με έδρα επί της οδού Καρτάλη 4, Αθήνα,
Αττικής, Ελλάδα.
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