ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΤΙΟΘΕΙΑ PEDIGREE®

1. H MARS HELLAS Α.E. εγκαινιάηει πρόγραμμα παροχισ δωρεάν τροφϊν Pedigree® για 6
μινεσ ςε όςουσ υιοκετοφν ζνα ςκφλο από φιλοηωικι οργάνωςθ θ οποία ςυμμετζχει ςτο
πρόγραμμα.
2. Η ζναρξθ του προγράμματοσ ορίηεται θ 25/10/11, θμζρα δθμοςίευςθσ του προγράμματοσ
ςτθ ςελίδα www.pedigree.gr.
3. Δικαίωμα αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ζχουν όλοι οι ενιλικοι, μόνιμοι κάτοικοι
Ελλάδασ που υιοκετοφν ζνα ςκφλο μζςω φιλοηωικισ οργάνωςθσ θ οποία περιλαμβάνεται
ςτθ λίςτα που είναι αναρτθμζνθ ςτθ ςελίδα www.pedigree.gr.
4. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει δεκτι θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα είναι θ
ςυμπλιρωςθ όλων των ςτοιχείων, τα οποία είναι ζγκυρα, τθσ φόρμασ αίτθςθσ
ςυμμετοχισ, όπωσ είναι αναρτθμζνθ ςτθ ςελίδα www.pedigree.gr κακϊσ και αποδοχι
των παρόντων όρων. Επιπλζον, θ αίτθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβλθκεί μζςα ςε 1
μινα από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ.
5. Ο τρόποσ ςυμμετοχισ ζχει ωσ εξισ:
Ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να ζχει υιοκετιςει ζνα ςκφλο μεταγενζςτερα τθσ
θμερομθνίασ ζναρξθσ του προγράμματοσ μζςω φιλοηωικισ οργάνωςθσ θ οποία
ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα και να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Η
υποβολι τθσ αίτθςθσ πρζπει να γίνει μζςα ςε 1 μινα από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του
πιςτοποιθτικοφ τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ.
Ωσ θμερομθνία υιοκεςίασ κεωρείται θ θμερομθνία καταγραφισ του μικροφ-τςιπ ςτο
όνομα του νζου ιδιοκτιτθ, όπωσ αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό θλεκτρονικισ
ταυτοποίθςθσ ι αντίγραφα αυτοφ.
Η αίτθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει τόςο τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ ςκφλου
(ονοματεπϊνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΤ, διεφκυνςθ παράδοςθσ τροφϊν, περιοχι,
ταχυδρομικό κϊδικα, email, κινθτό τθλζφωνο) που είναι απαραίτθτα για τθν παράδοςθ
των τροφϊν εφόςον θ αίτθςθ γίνει δεκτι, όςο και τα ςτοιχεία του ςκφλου που ζχει
υιοκετθκεί (όνομα, φυλι, θλικία, βάροσ, αρικμόσ μικρό-τςι π, θμερομθνία ζκδοςθσ
πιςτοποιθτικοφ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ) για να υπάρξει επιβεβαίωςθ ότι θ αίτθςθ

πλθροί τουσ όρουσ και να υπολογιςτεί θ ποςότθτα δωρεάν τροφισ που κα πρζπει να
ςταλεί ςτον αιτοφντα.
Εφόςον τθροφνται οι όροι του προγράμματοσ και ο αιτϊν πλθροί τισ προχποκζςεισ , θ
αίτθςθ γίνεται δεκτι, θ εταιρία επικοινωνεί με τον αιτοφντα και ςτζλνει εφάπαξ μζςα ςε
30 θμζρεσ από τθ ςτιγμι που θ αίτθςθ γίνει δεκτι, τροφζσ Pedigree® διάρκειασ 6 μθνϊν.
Η ποςότθτα τθσ τροφισ που κα ςτζλνεται υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
διατροφισ των προϊόντων και το βάροσ του υιοκετθμζνου ςκφλου (το οποίο δθλϊνεται
ςτθ φόρμα τθσ αίτθςθσ).
6. Η εταιρία απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ παροχισ των τροφϊν ςε περιπτϊςεισ μθ
τιρθςθσ των όρων του προγράμματοσ, όταν δθλαδι δεν γίνεται δεκτι θ αίτθςθ.
7. Η εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα, να
μειϊςει τθν ποςότθτα τθσ τροφισ ι να διακόψει το πρόγραμμα, οποτεδιποτε για
τεχνικοφσ, εμπορικοφσ, λειτουργικοφσ ι λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ι λόγουσ
ανωτζρασ βίασ ι λόγω ςχετικισ απόφαςθσ άλλου φορζα ι αρχισ που διατάςςει τθ
διακοπι τθσ λειτουργίασ ι για ςπουδαίο λόγο, μετά από ενθμζρωςθ του κοινοφ 5 θμζρεσ
πριν.

8. Η παροχι των προςωπικϊν ςτοιχείων των ςυμμετεχόντων αποτελεί ρθτι αποδοχι για
τθν επεξεργαςία τουσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ και για τουσ ςκοποφσ του. Με τθ
ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα κάκε ςυμμετζχοντασ ςυναινεί ρθτά και ανεπιφφλακτα
όπωσ τα προςωπικά του ςτοιχεία χρθςιμοποιθκοφν από τθν MARS HELLAS ΑΕ, μζςω
αυτοματοποιθμζνων ι μθ αυτοματοποιθμζνων μζςων. Σα προςωπικά ςτοιχεία των
ςυμμετεχόντων κα διατθρθκοφν από τθν Εταιρία ςφμφωνα τισ διατάξεισ του
ν.2472/1997 όπωσ ιςχφει, του ν. 3471/2006 και τισ Αποφάςεισ και Οδθγίεσ τθσ Αρχισ
Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα για τθν «προςταςία του ατόμου από
τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» και κα χρθςιμοποιθκοφν για τουσ
ςκοποφσ του προγράμματοσ ι/και για ενθμζρωςι τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τα
δικαιϊματα ενθμζρωςθσ, αντίρρθςθσ και πρόςβαςθσ ςχετικά με τα προςωπικά τουσ
δεδομζνα ςφμφωνα με τα άρκρα 11-13 του νόμου 2472/1997, τα οποία μποροφν να
αςκιςουν με γραπτι αίτθςι τουσ ςτθν MARS HELLAS ΑΕ, Λ. υγγροφ 80-88, 11741
Ακινα.
9. Δεκτι γίνεται θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα που πλθροί τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ του παρόντοσ.

10. Οι παρόντεσ όροι διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο και αρμόδια δικαςτιρια για κάκε
ςχετικι διαφορά είναι τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ.

