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Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Πλαίσιο 

των Διαγωνισμών των Social media σελίδων ΟΠΑΠ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
 

 

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

Συμμετεχόντων στους Διαγωνισμούς είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εταιρίες του Ομίλου 

ΟΠΑΠ  

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε, και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτριες»), ως Υπεύθυνη 

Επεξεργασίας η καθεμιά ξεχωριστά, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που 

παρέχουν αυτόβουλα οι νικητές του Διαγωνισμού, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 

2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται 

Οι Διοργανώτριες συλλέγουν από κάθε Συμμετέχοντα στους Διαγωνισμούς τα στοιχεία του 

προφίλ του (Profile ID) στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο διεξάγεται ο Διαγωνισμός.  

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων αναδειχθεί νικητής, οι Διοργανώτριες συλλέγουν το 

ονοματεπώνυμο, το email, τον αριθμό τηλεφώνου, το ΑΜΚΑ (στην περίπτωση νικητών 

εισιτηρίων) και την ημερομηνία γέννησης του νικητή και του ζητούν να επιδείξει την αστυνομική 

του ταυτότητα κατά την παραλαβή του δώρου, χωρίς να τηρείται αντίγραφο της ταυτότητας. 

Περαιτέρω δύνανται να συλλέξουν, σύμφωνα με τα κατωτέρω, φωτογραφίες ή άλλο 

οπτικοακουστικό υλικό από την απόδοση των δώρων ή/και τη συμμετοχή των νικητών σε 

εκδηλώσεις της ΟΠΑΠ.   

 

Σκοποί και βάση επεξεργασίας 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων γίνεται από τους 

αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Διοργανωτριών. Τα δεδομένα αυτά 

παρέχονται για το σκοπό διεξαγωγής και προώθησης των Διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των νικητών και κατ’ επέκταση της απόδοσης των 

δώρων τους. 

Σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής των Διαγωνισμών , οι Διοργανώτριες διατηρούν το 

δικαίωμα να ανακοινώσουν  τα ονοματεπώνυμα των νικητών σε οποιοδήποτε από τα 

παρακάτω online και offline κανάλια της ΟΠΑΠ: 

• διαδίκτυο, εφαρμογές κινητών, ιστοσελίδες  τρίτων, Social Media, YouTube κλπ., 

•  τηλεόραση ή και τον κινηματογράφο για όσο χρόνο και όπου κρίνεται απαραίτητο από την 

ΟΠΑΠ,  

• με Δελτίο Τύπου στα ΜΜΕ ή στα social media (Facebook, Instagram και YouTube), ή μέσα 

σε καταστήματα ΟΠΑΠ.  

Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αξιοποίησης φωτογραφιών και βίντεο του εκάστοτε νικητή, αλλά 

και τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις της ΟΠΑΠ, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή 

οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στο διηνεκές παγκοσμίως και σε όλα τα μέσα. Οι 

φωτογραφίες που θα αναρτηθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δεν θα θίγουν προσωπικά 

δεδομένα τρίτων ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και οι Συμμετέχοντες 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν από οποιονδήποτε τρίτο κάθε τυχόν άδεια που 

απαιτείται για την δημόσια προβολή των φωτογραφιών αυτών στο διαδίκτυο 

Οι νικητές καλούνται να δηλώσουν άμεσα τυχόν αντίρρηση στη δημοσίευση των στοιχείων τους 

για τα ανωτέρω κατά την επικοινωνία τους με τις Διοργανώτριες. Η δημοσίευση των στοιχείων 

των νικητών κρίνεται αναγκαία από τις  Διοργανώτριες για λόγους διαφάνειας των Διαγωνισμών 

και προβλέπεται στους όρους του εκάστοτε Διαγωνισμού, συνεπώς βασίζεται στο έννομο 
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συμφέρον των Διοργανωτριών να διασφαλίσουν την αξιοπιστία του διαγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση ο κάθε νικητής δικαιούται να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη δημοσίευση των στοιχείων 

του, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην απόδοση των δώρων του. 

Επιπλέον, για την παραλαβή του δώρου θα ζητηθεί η επίδειξη της ταυτότητας των νικητών για 

την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας. Τυχόν λήψη φωτογραφιών από την παραλαβή δώρων 

θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο νικητής παρέχει τη συγκατάθεσή του 

 

Αποδέκτες 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων γίνεται από τους αρμόδιους, 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους των Διοργανωτριών  Τα προσωπικά δεδομένα 

των νικητών δύναται να διαβιβασθούν σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζομένους της 

συνεργαζόμενης Διαφημιστικής Εταιρίας και του συνεργαζόμενου ταξιδιωτικού πρακτορείου, 

στην περίπτωση που τα δώρα είναι ταξιδιωτικά εισιτήρια. 

 

Χρόνος Διατήρησης 

Μετά την ολοκλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Διοργανωτριών και την 

παράδοση των Δώρων, τα ως άνω στοιχεία των νικητών θα καταστρέφονται από τις 

Διοργανώτριες.  

 

Δικαιώματα Συμμετεχόντων  

Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθούν, 

κατόπιν αιτήματός τους, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται 

επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 

πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση 

τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα 

περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους και το δικαίωμα 

εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. 

Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αποστέλλοντας αίτημα στον 

υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, ως κατωτέρω. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και εάν  

διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, οι 

Συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών 

δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος  Αθηνών, 10442 

Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr 

 

Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η 

προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία 

επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 

115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628  | Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 
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