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1. Η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» (Allou Fun 
Park) και έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Καναπιτσερή – Βενέζη – Μυριβίλη, 
όπως νόμιμα εκπροσωπείται (στο εξής «Διοργανωτής Ι») και το  Ασφαλιστικό Γραφείο της 
Εθνικής Ασφαλιστικής υπό την Ελένη Νταρακλήτση, Λεωφ. Βουλιαγμένης 555, Ηλιούπολη 
(στο εξής «Διοργανωτής ΙΙ») διενεργούν διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα πλαίσια 
εορτασμού του Halloween στο Kidom του Allou Fun park, κατά τον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί κλήρωση στην έδρα του Διοργανωτή Ι, αναδεικνύοντας δέκα (10) νικητές 
και δέκα (10) επιλαχόντες, οι οποίοι (νικητές) θα κερδίσουν έκαστος ένα ετήσιο ατομικό 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο FULL HEALTH της Εθνικής Ασφαλιστικής ιατροφαρμακευτικής 
κάλυψης από ατύχημα (στο εξής «Δώρο») με το οποίο θα ασφαλιστεί το ανήλικο τέκνο του 
νικητή ηλικίας μέχρι 17 ετών.  Οι όροι και οι καλύψεις του εν λόγω ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο των Όρων του Προγράμματος και οι 
συμμετέχοντες  στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση αυτών κατόπιν επικοινωνίας 
με τον Διοργανωτή ΙΙ στο mail ea.ilioupoli8988@insurance.nbg.gr   

2.  Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από 05.10.2019 έως και 03.11.2019 και η κλήρωση 
με τυχαία επιλογή κουπονιών από την κάλπη θα διενεργηθεί στις 04 Νοεμβρίου 2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα  του Διοργανωτή Ι παρουσία Στελεχών του 
Διοργανωτή Ι και Διοργανωτή ΙΙ, που θα επιβλέπουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.  

3. Το  Δώρο εκάστου νικητή του Διαγωνισμού, αφορά σε  ένα ετήσιο ατομικό ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, με κάλυψη  ιατροφαρμακευτικών εξόδων από 
ατύχημα, εντός και εκτός νοσοκομείου, με ανώτατο όριο κάλυψης ανά περιστατικό, τα 
1.000,00€.  Για την ολοκλήρωση του Δώρου και την έκδοση των   συμβολαίων, απαιτείται η 
εξακρίβωση της ταυτότητας των  νικητών  και η κατ’ ιδίαν συνάντησή τους  με κατάλληλα  
πιστοποιημένο εκπρόσωπο του Διοργανωτή ΙΙ,  που θα επικοινωνήσει μαζί τους μετά από 
την κλήρωση, για την κατάρτιση και υπογραφή των  σχετικών  ασφαλιστικών συμβάσεων.   

4. Με κάθε αγορά κάρτας Allou! Fun Card άνω των 10€ ή συνδυασμού κάρτας και μαρκών 
άνω των 10€ ή Kidom Pass ή Kidom Family Pass ή Allou! Pass, θα δίδεται στον επισκέπτη 
έντυπο συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Τα κουπόνια είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και 
προορίζονται για εισαγωγή στην κληρωτίδα.   

5. Στην κλήρωση συμμετέχουν τα κουπόνια στα οποία ευκρινώς έχουν συμπληρωθεί με 
στυλό διαρκείας το ονοματεπώνυμο  του συμμετέχοντος, η πλήρης ταχυδρομική και 
ηλεκτρονική διεύθυνση, το  τηλέφωνο επικοινωνίας και  η ημερομηνία γέννησής του, με 
την υπογραφή του και η σχετική παροχή συναίνεσής του, για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων του. Η κατοχύρωση του Δώρου θα γίνει μόνο στο άτομο, τα 
στοιχεία του οποίου αναγράφονται στον κουπόνι που θα αναδείξει η κληρωτίδα. Κάθε  
συμμετέχων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετοχών του, θα μπορεί να κερδίσει μόνο 
ένα (1) έπαθλο.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς υποχρέωση αγοράς ασφαλιστικού 
προγράμματος, έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, με την  ιδιότητα 
του γονέα- κηδεμόνα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και έχουν 
δικαιοπρακτική ικανότητα.   
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7. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον Διαγωνισμό και στη σχετική κλήρωση: α) τα νομικά 
πρόσωπα οιασδήποτε μορφής (ενδεικτικά: ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ ), β)  τα στελέχη, οι μόνιμοι 
σύμβουλοι, υπάλληλοι και συγγενείς αυτών μέχρι και β΄ βαθμού των Διοργανωτών  καθώς 
και οποιουδήποτε συνεργάτη τους, ο οποίος θα συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στη 
διαδικασία της κλήρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό 
πρόσωπο το οποίο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα παραπάνω και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα είναι ο νικητής του Δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και θα 
εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος.  

 8. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Διοργανωτή Ι ενώ για την παραλαβή 
του Δώρου τους θα προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση από τον Διοργανωτή ΙΙ, στον αριθμό 
τηλεφώνου που έχει συμπληρωθεί στο κουπόνι συμμετοχής. Οι  Διοργανωτές διατηρούν το 
δικαίωμα να ανακοινώσουν τους νικητές και να προβούν  σε κάθε διαφημιστική χρήση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον σε αυτό συναινούν και οι νικητές. Με τη 
συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή 
και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σε αρχείο που θα τηρείται από τους Διοργανωτές, για τους σκοπούς του παρόντος 
Διαγωνισμού (διεξαγωγή κλήρωσης, ανάδειξη νικητών, επικοινωνία μαζί τους, διανομή 
επάθλων, δημοσιότητα του Διαγωνισμού), καθώς και για  αποστολή ενημερωτικού υλικού. 
Σε περίπτωση που ο νικητής είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο “opt-out”, η συμμετοχή του 
στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή εκ μέρους του συγκατάθεσης και συναίνεσης, για 
να έλθουν  σε επικοινωνία μαζί του οι Διοργανωτές και να καταχωρήσει ο Διοργανωτής Ι το 
ονοματεπώνυμό του στη λίστα των νικητών που θα αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του.  

9. Η παραλαβή των Δώρων προϋποθέτει την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή και θα 
μπορεί να γίνει εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία της 
κλήρωσης, στην έδρα του Διοργανωτή ΙΙ.  

10. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εμφανιστεί ένας εκ των νικητών, εντός του ως άνω 
χρονικού διαστήματος, ή δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του δώρου, θα ειδοποιείται ο 
πρώτος επιλαχών της κλήρωσης. Ο νικητής και ο επιλαχών, που δεν έχουν παραλάβει το 
Δώρο τους εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επ' 
αυτού.   

11. Το Δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.   

12. Οι Διοργανωτές επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται στα 
κουπόνια, για τους αποκλειστικούς σκοπούς της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της 
αποστολής ενημερωτικού υλικού στον συμμετέχοντα στην κλήρωση, κατόπιν ρητής 
συγκατάθεσης του τελευταίου για τον εκάστοτε σκοπό. Οι Διοργανωτές   δεν διαβιβάζουν 
τα στοιχεία του συμμετέχοντα σε τρίτους, παρά μόνο  στις αρμόδιες αρχές, αν αυτό 
υπαγορεύεται από σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ο Διοργανωτής ΙΙ, ασκώντας το ρόλο  του 
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή,  διαβιβάζει στο πλαίσιο και μόνο σύναψης ασφαλιστικής 
σύμβασης τα  προσωπικά δεδομένα  των νικητών και των τέκνων τους, στην Εθνική 
Ασφαλιστική.   

13. Οι Διοργανωτές θα τηρούν τα προσωπικά δεδομένα των  συμμετεχόντων για όσο 
χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν, 
εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού, λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων 
υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες, οποτεδήποτε μετά τη διενέργεια της κλήρωσης του 
παρόντος Διαγωνισμού, κατόπιν εξακρίβωσης της ταυτότητάς  τους,  έχουν σύμφωνα με 



τον Κανονισμό  (ΕΕ) 2016/679 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τις διατάξεις της 
ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις 
σχετικές Αποφάσεις/Οδηγίες/Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής/δικαίωμα στη 
λήθη, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσης τους 
στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, το οποίο μπορούν να ασκούν με 
αίτηση στην έδρα του Διοργανωτή Ι   ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
info@allou.gr  καθώς και στην έδρα του Διοργανωτή ΙΙ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ea.ilioupoli8988@insurance.nbg.gr  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν λάβει απάντηση 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με υπό προϋποθέσεις- παράταση δύο 
μηνών) ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα του δεν επιλυθεί, 
μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr). Για τυχόν απορίες σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον Διοργανωτή Ι στο 
2108092888 και με τον Διοργανωτή ΙΙ  στο  210 9986720.  

14. Ο Διαγωνισμός και οι Όροι αυτού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από 
την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά 
μεταξύ των  Διοργανωτών και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, θα επιλύεται από τα 
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη 
προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις 
ισχύουσες πρακτικές.  

15. Οι Διοργανωτές διατηρούν  ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της ακυρώσεως του 
διαγωνισμού, της παρατάσεως αυτού ή της μεταβολής των Όρων και των ημερομηνιών του 
διαγωνισμού ή του προγράμματος καθώς και της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της 
εκάστοτε κληρώσεως με σχετική ανακοίνωσή  στην  ιστοσελίδα  του Διοργανωτή Ι.  

16. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής  έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή Ι 
http://www.allou.gr    

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί την εκ μέρους του 
συμμετέχοντα ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται 
τη συνακόλουθη παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι των  Διοργανωτών.  
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