
Αναζήτηση Πρεσβευτών Colgate-Palmolive #ColgateSmileon 

Όροι και Προϋποθέσεις  

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις. Η συμμετοχή 
στην παρούσα αναζήτηση πρεσβευτών αποτελεί αποδοχή από μέρους σας της συμμόρφωσης με 
τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η συμμετοχή στην αναζήτηση πρεσβευτών συνεπάγεται 
αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

1. Διοργανωτής προωθητικής ενέργειας: Colgate-Palmolive Hellas ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ με έδρα στον 
Πειραιά Αττικής (οδός Λεωφόρος Αθηνών Πειραιώς αρ.89)

2. Κριτήρια συμμετοχής: Στην παρούσα Αναζήτηση Πρεσβευτών με τίτλο #ColgateSmileon για 
το σήμα Colgate Max White μπορούν να λάβουν μέρος οι κάτοικοι της Ευρώπης από τις 
ακόλουθες αγορές: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, 
Γαλλία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, 
Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Αλβανία, Βοσνία, 
Βουλγαρία, Κροατία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Σερβία, 
Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται από τη 
συμμετοχή οι υπάλληλοι του Διοργανωτή, οι στενοί συγγενείς τους, οι αντιπρόσωποι ή 
οποιοδήποτε άλλο άτομο που σχετίζεται επαγγελματικά με την ενέργεια. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν δημόσιους λογαριασμούς στο Instagram, έτσι ώστε οι 
συμμετοχές να είναι ορατές στον Διοργανωτή.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν για όλα τα άτομα που 
υποβάλλουν συμμετοχή στην Αναζήτηση Πρεσβευτών #ColgateSmileon (καθένα από τα 
οποία στο εξής αποκαλείται «Συμμετέχων» και συλλογικά αποκαλούνται «Συμμετέχοντες»). 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον ιστότοπο της Colgate, στη διεύθυνση www.colgate.com.gr/
colgatesmileon, για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας Αναζήτησης 
Πρεσβευτών.  Οι συμμετέχοντες έχουν την ευθύνη να ελέγχουν την καθορισμένη διεύθυνση 
URL ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

3. Τρόπος συμμετοχής:  Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στην Αναζήτηση 
Πρεσβευτών #ColgateSmileon υποβάλλοντας την ιστορία τους με θέμα #ColgateSmileon ως 
ανάρτηση εντός ροής στο Instagram, χρησιμοποιώντας το hashtag #ColgateGreece εντός 
της χρονικής περιόδου της προωθητικής ενέργειας, ώστε να έχουν την ευκαιρία να γίνουν 
brand ambassador για το σήμα Colgate Max White και ένα από τα πρόσωπα του Colgate 
Max White σε επί πληρωμή τοποθετήσεις στα μέσα επικοινωνίας. Οι αναρτήσεις εντός 
ροής θα πρέπει να αποτελούνται είτε από μια εικόνα συνοδευόμενη από μία λεζάντα είτε 
από ένα βίντεο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επισημάνουν φίλους με tag ώστε να 
ενθαρρύνουν την υποβολή συμμετοχών, όμως η επισήμανση με tag δεν αποτελεί 
συμμετοχή. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τις Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής που περιγράφονται στον Όρο 4 παρακάτω. 

http://www.colgate.com.gr/colgatesmileon


 
4. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

a. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν δημόσιους λογαριασμούς στο Instagram, 
έτσι ώστε οι συμμετοχές να είναι ορατές στον Διοργανωτή. 

b. Ισχύει όριο μίας συμμετοχής ανά Συμμετέχοντα. 
c. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει μόνο έναν Συμμετέχοντα. 
d. Δεν υπάρχει χρέωση συμμετοχής και δεν απαιτείται αγορά για τη συμμετοχή στην 

παρούσα Αναζήτηση Πρεσβευτών. 
e. Με τη συμμετοχή τους στην Αναζήτηση Πρεσβευτών #ColgateSmileon, όλοι οι 

Συμμετέχοντες παραχωρούν στις εταιρείες της Colgate-Palmolive, στις 
συνεργαζόμενες εταιρείες, στους υπαλλήλους και στους αντιπροσώπους της (1) την 
άδεια να πραγματοποιούν λήψη φωτογραφιών και βίντεο («Οπτικοακουστικό 
Υλικό») όπου εμφανίζονται οι συμμετέχοντες και (2) το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
και να δημοσιεύουν το Οπτικοακουστικό Υλικό μαζί με εικόνες τους, καθώς και μαζί 
με ονόματα, τίτλους προσφώνησης, βιογραφικά στοιχεία, ρήσεις και απεικονίσεις 
τους (αναφερόμενα συλλογικά ως «Περιεχόμενο») για χρήση παγκοσμίως χωρίς 
περιορισμούς σε οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε τύπο διαφημιστικών και 
προωθητικών ενεργειών του σήματος Max White. Οι Συμμετέχοντες παραχωρούν 
επίσης στον Διοργανωτή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που 
υποβάλλουν στην Αναζήτηση Πρεσβευτών #ColgateSmileon, όπως αυτό 
αναρτήθηκε στο Instagram, σε διαύλους επικοινωνίας της Colgate-Palmolive και σε 
προωθητικά υλικά. Αν οι συμμετέχοντες θέλουν να ανακαλέσουν την άδεια μετά 
την υποβολή της συμμετοχής, θα πρέπει να διαγράψουν από το προφίλ τους στο 
Instagram την ανάρτηση που αντιστοιχεί στη συμμετοχή. 

f. Με τη συμμετοχή τους στην Αναζήτηση Πρεσβευτών, οι συμμετέχοντες 
αποδέχονται ότι δεν θα προβαίνουν στη συμμετοχή τους στα ακόλουθα 
σχόλια/υπαινιγμούς, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

i. Δυσφημιστικά, προσβλητικά, χυδαία, ρατσιστικά, σεξιστικά και ομοφοβικά 
σχόλια/υπαινιγμούς. 

ii. Χρήση λόγου, επιθετικές εκφράσεις και επισημάνσεις που κατά τα 
φαινόμενα αποτελούν απειλητικές, υβριστικές ή προσβλητικές δηλώσεις, ή 
προκαλούν μίσος ή διακρίσεις. 

iii. Πλαστοπροσωπία, παράνομα σχόλια/υπαινιγμούς ή σχόλια/υπαινιγμούς 
που αποτελούν παραβίαση ή ενθαρρύνουν την παραβίαση οποιουδήποτε 
νόμου ή του δικαιώματος ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων οποιωνδήποτε 
τρίτων. 

iv. Οποιεσδήποτε εκφράσεις που αποτελούνται από χυδαία, υβριστική, 
αισχρή, βίαια ή επιθετική γλώσσα ή βωμολοχίες.  

v. Οποιαδήποτε σχόλια/υπαινιγμούς που παρουσιάζουν με αρνητικό τρόπο 
τον Διοργανωτή ή οποιαδήποτε από τα σήματα του Διοργανωτή, 
επιδεικνύουν περιφρόνηση εναντίον τους ή τους γελοιοποιούν  

g. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει Συμμετέχοντες εάν υποπτευθεί 
ότι οποιαδήποτε συμμετοχή στην Αναζήτηση Πρεσβευτών ή οποιαδήποτε 
προηγούμενη δραστηριότητα του Συμμετέχοντα έρχεται σε αντίθεση με τους 
παραπάνω κανόνες συμπεριφοράς. Ο Διοργανωτής έχει την απόλυτη και 
αποκλειστική κρίση επί όλων των θεμάτων και η κρίση του θα είναι οριστική. 

h. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ακυρώσει ή να 
καθυστερήσει την Αναζήτηση Πρεσβευτών #ColgateSmileon, καθώς και τη 
συμμετοχή συγκεκριμένων αγορών, χωρίς ειδοποίηση.  

i. Μια συμμετοχή μπορεί να κριθεί άκυρη εάν:  
i. δεν είναι σχετική με την Αναζήτηση Πρεσβευτών #ColgateSmileon, 



 
ii. κριθεί ακατάλληλη ή ακατανόητη από τον Διοργανωτή. 

j. Με τη συμμετοχή τους στην Αναζήτηση Πρεσβευτών #ColgateSmileon, οι 
Συμμετέχοντες θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και δεσμεύονται από τους 
παρόντες όρους και προϋποθέσεις.  

k. Οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται από εμπορικά προφίλ, όπως από εμπορικές 
επιχειρήσεις, οργανώσεις καταναλωτών ή τρίτους, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι 
ελλιπείς ή μη κατάλληλες συμμετοχές, καθώς και οι συμμετοχές που δεν 
ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, θα 
αποκλείονται και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

l. Εάν αποδειχθεί ότι ένας Συμμετέχων χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους 
υπολογιστές για να παρακάμψει τον παρόντα όρο, για παράδειγμα με χρήση 
δεσμών ενεργειών («scripts») ή με ηλεκτρονικές «επιθέσεις ωμής βίας», με 
απόκρυψη της ταυτότητάς του μέσω της τροποποίησης διευθύνσεων IP, με χρήση 
ταυτοτήτων άλλων ατόμων ή με οποιαδήποτε άλλα αυτοματοποιημένα μέσα 
προκειμένου να αυξήσει τις συμμετοχές στην Αναζήτηση Πρεσβευτών 
#ColgateSmileon με τρόπο που δεν συνάδει με το πνεύμα της Αναζήτησης 
Πρεσβευτών, τότε οι συμμετοχές του ατόμου αυτού θα αποκλείονται και τυχόν 
θέση Max White Brand Ambassador που του έχει προσφερθεί θα ακυρώνεται.  

m. Ο Διοργανωτής ενδέχεται να απαιτήσει από τον νικητή να υποβάλει αποδεικτικά 
στοιχεία της ταυτότητας και της ηλικίας του. Τα στοιχεία ταυτότητας που 
θεωρούνται κατάλληλα για τους σκοπούς της επαλήθευσης εναπόκεινται στην 
κρίση του Διοργανωτή.  

n. Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε συμμετοχές που έχουν 
υποβληθεί με καθυστέρηση, που αποστέλλονται σε λανθασμένο παραλήπτη ή που 
είναι ελλιπείς, ή για αποτελέσματα ενεργειών χάκερ, για την αστοχία οποιουδήποτε 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μεταδόσεων μεταξύ υπολογιστών και/ή συνδέσεων 
δικτύου, ούτε και υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ανακρίβειες στις πληροφορίες ή για 
οποιοδήποτε τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά την 
επεξεργασία των συμμετοχών. Η απόδειξη υποβολής μιας συμμετοχής δεν 
αποτελεί απόδειξη παραλαβής της από τον Διοργανωτή. 

o. Ο Διοργανωτής και οι οποιεσδήποτε συνεργαζόμενες εταιρείες δεν έχουν την 
ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα που εκφεύγουν του ελέγχου του Διοργανωτή. 
Σε περίπτωση που η Αναζήτηση Πρεσβευτών #ColgateSmileon διαβληθεί από 
οποιαδήποτε αιτία που εκφεύγει του ελέγχου του Διοργανωτή 
(συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δράσης χάκερ και ιών υπολογιστή) και η 
οποία, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, αλλοιώνει ή βλάπτει τη 
διαχείριση, την ασφάλεια ή τη δίκαιη διεξαγωγή της Αναζήτησης Πρεσβευτών 
#ColgateSmileon, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση 
του, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την Αναζήτηση Πρεσβευτών 
#ColgateSmileon εν όλω ή εν μέρει. 

p. Ο ρόλος του Max White brand ambassador δεν μπορεί να μεταβιβαστεί και δεν 
μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα.  

q. Ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, 
ευθύνη, τραυματισμό, κόστος, δαπάνη ή αξίωση που βαρύνει τους συμμετέχοντες 
ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στην Αναζήτηση Πρεσβευτών ή της αποδοχής του 
επάθλου.  

r. Η απόφαση του Διοργανωτή θα είναι οριστική και δεσμευτική και δεν θα υπάρξει 
καμία αλληλογραφία επ’ αυτής.  

 



 
5. Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας: Η Αναζήτηση Πρεσβευτών θα είναι ανοικτή για 

συμμετοχές από τις 01/07 έως τις 15/11 2019 («Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας»). Δεν θα 
γίνεται δεκτή καμία συμμετοχή που λαμβάνεται πριν από την 01/07 ή μετά τις 15/11 Η 
Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί κατά την κρίση 
του Διοργανωτή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, γεγονός που υπόκειται σε έγκριση 
από τον Διοργανωτή και στους όρους που αυτός ενδέχεται να ορίσει κατά καιρούς. 

 
6. Επιλογή και Ανταμοιβή Brand Ambassador: 

a. Οι brand ambassadors θα επιλεγούν με διαδικασία δύο σταδίων: 
i. Επιτροπές από τα περιφερειακά κέντρα της Colgate-Palmolive στις 

συμμετέχουσες περιφέρειες θα ελέγξουν όλες τις συμμετοχές και θα 
επιλέξουν μια τελική λίστα πέντε συμμετοχών ανά συμμετέχουσα 
περιφέρεια (τις «Συμμετοχές Τελικής Λίστας Περιφέρειας») το αργότερο 
έως τις 6 Δεκεμβρίου 2019. Οι επιτροπές θα συμπεριλαμβάνουν 
αντιπροσώπους προερχόμενους από την Colgate-Palmolive, καθώς και έναν 
επιπλέον ανεξάρτητο αντιπρόσωπο. 

ii. Στη συνέχεια, μια δεύτερη επιτροπή της Colgate-Palmolive στα Κεντρικά 
Γραφεία Ευρώπης της Colgate θα ελέγξει όλες τις Συμμετοχές 
#ColgateSmileon της Τελικής Λίστας Περιφέρειας και θα επιλέξει, το 
αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, πέντε συμμετοχές που θα 
αποτελέσουν τους brand ambassadors της Max White (στο εξής οι «Max 
White Brand Ambassadors», καθένας από τους οποίους καλείται «Max 
White Brand Ambassador»).  Η επιτροπή θα απαρτίζεται από 
αντιπροσώπους προερχόμενους από την Colgate-Palmolive, καθώς και έναν 
επιπλέον ανεξάρτητο αντιπρόσωπο. 

b. Οι Max White Brand Ambassadors θα ειδοποιηθούν μέσω Instagram.  Κάθε Max 
White Brand Ambassador πρέπει να αποδεχθεί επίσημα την απονομή του τίτλου, 
μέσω απευθείας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 72 ωρών από την 
ειδοποίησή του. Οι Max White Brand Ambassadors θα πρέπει να υπογράψουν τα 
απαραίτητα έγγραφα και συμφωνητικά αποδέσμευσης πνευματικής ιδιοκτησίας 
ώστε να επιτρέπεται στην Colgate Palmolive να χρησιμοποιεί την εικόνα, τα 
ονόματα, τα βίντεο και τις απεικονίσεις τους για εμπορικούς σκοπούς.  Η μη 
πραγματοποίηση αυτών των ενεργειών  εντός 72 ωρών θα ακυρώνει τον τίτλο του 
Max White Brand Ambassador.  

c. Κάθε Max White Brand Ambassador θα πρέπει απαραίτητα να είναι διαθέσιμος μια 
ημερομηνία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 προκειμένου να συμμετάσχει σε 
καταγραφή οπτικοακουστικού υλικού και συνέντευξη στο Παρίσι (Γαλλία), έτσι 
ώστε η ιστορία του να αποτελέσει μέρος μιας μελλοντικής καμπάνιας του brand 
Max White στα μέσα ενημέρωσης. Η ακριβής ημερομηνία της καταγραφής 
οπτικοακουστικού υλικού θα επιβεβαιωθεί μελλοντικά. Εάν ένας Max White Brand 
Ambassador δεν είναι διαθέσιμος κατά τις ημερομηνίες της φωτογράφησης, θα 
χάσει τη θέση του ως Max White Brand Ambassador. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο 
Διοργανωτής θα επιλέξει έναν πρόσθετο Brand Ambassador από τις υπόλοιπες 
Συμμετοχές Τελικής Λίστας Περιφέρειας. Οι Max White Brand Ambassadors πρέπει 
να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο, καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται 
ώστε να είναι σε θέση να επισκεφθούν τη χώρα προορισμού. Στο ταξίδι δεν 
περιλαμβάνονται έξοδα που προκύπτουν στο ξενοδοχείο λόγω των εξής: χρήση 
minibar, υπηρεσία δωματίου, υπηρεσία πλυντηρίου, τηλεφωνικές κλήσεις, αγορά 
ταινιών, έξτρα υπηρεσίες όπως σπα, συνδέσεις Διαδικτύου, καθώς και οι ζημίες 
που προκαλούνται στο ξενοδοχείο ή σε τρίτους. 



 
 

d. Οι καταγραφές φωτογραφιών και βίντεο των Max White Brand Ambassadors που 
θα ληφθούν στο πλαίσιο της ημέρας βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης θα 
χρησιμοποιηθούν κατόπιν σε προωθητικά υλικά της Colgate, καθώς και στα 
κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπο της Colgate-Palmolive, ως μέρη 
μιας μελλοντικής καμπάνιας του brand Max White στα μέσα ενημέρωσης για την 
προώθηση του brand Max White το 2020 («Δραστηριότητα Max White Brand 
Ambassador»). Ο Διοργανωτής μπορεί κατά την απόλυτη και αποκλειστική κρίση 
του να χρησιμοποιήσει ή όχι το φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό των Max 
White Brand Ambassadors σε προωθητικά υλικά της Colgate, καθώς και στα 
κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπο της Colgate-Palmolive. Οι  Max 
White Brand Ambassadors παραχωρούν στο Διοργανωτή τα σχετικά δικαιώματα 
άνευ ουδεμίας σχετικής αξιώσεως.  
 

e. Ο ρόλος του Max White Brand Ambassador δεν μπορεί να μεταβιβαστεί και δεν 
μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα.  

f. Όλοι οι Συμμετέχοντες που περιλαμβάνονται στην Τελική Λίστα Περιφέρειας 
(εξαιρουμένων των Max White Brand Ambassadors) θα λάβουν ένα πακέτο δώρων 
το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά προϊόντων Max White αξίας περίπου 50 €. 

g. Ο νικητής συμμετέχων εξουσιοδοτεί ρητά τον Διοργανωτή να μεταδώσει, μέσω του 
Διαδικτύου και/ή των μέσων επικοινωνίας που κρίνει κατάλληλα, την εικόνα του 
νικητή, το πλήρες όνομά του και το όνομα της πόλης όπου κατοικεί. 
  

 
 
 

7. Προστασία Δεδομένων:  Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη 
διαχείριση της προωθητικής ενέργειας και την κατ’ άλλον τρόπο διαχείριση της σχέσης μας 
με εσάς.  Διαβάστε την  Πολιτική Ιδιωτικότητας https://www.colgatepalmolive.com.gr/legal-
privacy-policy/privacy-policy που εφαρμόζουμε, για λεπτομέρειες συμπεριλαμβανομένου 
του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να εξασκήσετε τα ατομικά σας δικαιώματα σχετικά με τα 
προσωπικά δεδομένα σας. 

 
a) Ο Διοργανωτής σέβεται την ιδιωτικότητά σας σε συμφωνία με τους νόμους 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που έχει θεσπίσει η ΕΕ. Εάν παράσχετε 
προσωπικά δεδομένα στον Διοργανωτή σε σχέση με την παρούσα Αναζήτηση 
Πρεσβευτών #ColgateSmileon, ο Διοργανωτής θα τα επεξεργαστεί μόνο σε σχέση με 
την Αναζήτηση Πρεσβευτών #ColgateSmileon, για σκοπούς τήρησης των αρχείων 
του και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτήν.  

b) Όλοι οι συμμετέχοντες που συμπεριλαμβάνονται στην Τελική Λίστα Περιφέρειας θα 
πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία:  πλήρες όνομα, 
ημερομηνία γέννησης και αποδεικτικό ηλικίας, αποδεικτικό διαμονής στην Ευρώπη, 
διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό 
τηλεφώνου επικοινωνίας. 

c) Οι τελικοί πέντε Max White Brand Ambassadors θα πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία: πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης και 
αποδεικτικό ηλικίας, αποδεικτικό διαμονής στην Ευρώπη, διεύθυνση κατοικίας, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και 
στοιχεία διαβατηρίου για σκοπούς πραγματοποίησης ταξιδιωτικών κρατήσεων. 

https://www.colgatepalmolive.com.gr/legal-privacy-policy/privacy-policy
https://www.colgatepalmolive.com.gr/legal-privacy-policy/privacy-policy


 
d) Ο Διοργανωτής και οι συνεργάτες του παγκοσμίως μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

και να αποκαλύψουν τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτούς τους συμφωνηθέντες 
σκοπούς. Εκτός των όσων ορίζονται στα παραπάνω, τα δεδομένα σας θα 
παραμείνουν εμπιστευτικά.  

 
8. Γενικά:  

a. Η Προωθητική Ενέργεια κατά κανέναν τρόπο δεν λαμβάνει χορηγία, δεν εγκρίνεται 
ή τελεί υπό τη διαχείριση του Instagram ή σχετίζεται με αυτό. 

b.  Εάν οποιοσδήποτε όρος, εν όλω ή εν μέρει, των παρόντων Όρων και 
Προϋποθέσεων είναι παράνομος, μη έγκυρος ή μη εφαρμόσιμος:  

i. θα ερμηνευθεί περιοριστικά έως του βαθμού που απαιτείται ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν είναι παράνομος, μη έγκυρος ή μη εφαρμόσιμος, 
αλλά εάν αυτό δεν είναι εφικτό,  

ii. θα αποκοπεί από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οι 
εναπομένουσες διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα 
συνεχίσουν να βρίσκονται σε ισχύ και να παράγουν νόμιμα αποτελέσματα.  


