
ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ApostoliFiloiGiaPanta – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η εταιρεία Άστρον Χημικά Α.Ε., η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Κύριλλος 
(εφεξής η Εταιρεία ή η Διοργανώτρια Εταιρεία), διοργανώνει για τα προϊόντα της HILL’S PET 
NUTRITION MANUFACTURING s.r.o, που διανέμει κατ’ αποκλειστικότητα στη Ελλάδα, την 
παρούσα προωθητική ενέργεια (ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ApostoliFiloiGiaPanta), ηλεκτρονικά μέσω της 
σελίδας Facebook “Hill’s Pet Nutrition”: https://www.facebook.com/HillsPetHellas , αλλά και 
μέσω της σελίδας Instagram “hillspetgr”: https://www.instagram.com/hillspetgr/?hl=en . 

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ApostoliFiloiGiaPanta έχει στόχο τη συγκέντρωση και προσφορά δωρεάν 
γευμάτων για κατοικίδια που φιλοξενούνται σε καταφύγια αδέσποτων ζώων. Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ 
#ApostoliFiloiGiaPanta προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν χρησιμοποιώντας 
το #ApostoliFiloiGiaPanta. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται το #ApostoliFiloiGiaPanta, μέσα 
στο καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και με τον τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν,  η 
Εταιρία θα προσφέρει ένα δωρεάν γεύμα σε κατοικίδια που φιλοξενούνται σε καταφύγια.  

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός γευμάτων που δύναται να προσφερθούν μετά το πέρας της 
καμπάνιας προσδιορίζεται στα 10.000 γεύματα.  

Τα γεύματα που θα συγκεντρωθούν, θα μοιραστούν ισόποσα στα 4 συνεργαζόμενα 
καταφύγια: ΚΑΖ - Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων, Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας-Κερατσινίου, 
Προστασία Ζώων Αίγινας-Αγκιστρίου, God's Little People Cat Rescue.  

Η ποσότητα τροφής για κάθε γεύμα ορίζεται ως εξής: 

• 1 γεύμα σκύλου: 228γ  
(ενήλικος σκύλος 1-6 ετών, μεσαίου μεγέθους φυλής, 15kg, οδηγός σίτισης Hill’s Science Plan 
Adult Medium με κοτόπουλο, https://www.hillspet.gr/dog-food/sp-canine-science-plan-
adult-advanced-fitness-med-chicken-dry) 

• 1 γεύμα γάτας: 55γ  
(ενήλικη γάτα, 1-6 ετών, 4kg, οδηγός σίτισης Hill’s Science Plan Adult με κοτόπουλο, 
https://www.hillspet.gr/cat-food/sp-feline-science-plan-adult-optimal-care-chicken-dry) 
 

Η διάρκεια της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ #ApostoliFiloiGiaPanta ορίζεται από Παρασκευή 01/04/2022 
μέχρι Σάββατο 30/04/2022,  συμπεριλαμβανομένης της ημέρας έναρξης και μέχρι και ώρα 
12:00 το βράδυ της τελευταίας ημέρας. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανώτερης βίας να 
διακόψει, ή να παρατείνει, ή να μειώσει τη διάρκεια της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ #ApostoliFiloiGiaPanta 
κατά την κρίση της. Την αλλαγή αυτή θα ανακοινώσει με κάθε πρόσφορο μέσο στους 
ενδιαφερόμενους. Η Εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω 
τροποποιήσεων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στην ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ApostoliFiloiGiaPanta, οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να ανεβάσουν μια φωτογραφία του κατοικιδίου τους με το #ApostoliFiloiGiaPanta και 
@Hillspetgr. Ειδικότερα: 

• Το #ApostoliFiloiGiaPanta μπορεί να μοιραστεί στο Instagram ως ανάρτηση.  
• Το #ApostoliFiloiGiaPanta θα καταμετρηθεί στο Facebook εάν: 

- Μοιράζεται σε ένα σχόλιο κάτω από μία από τις αναρτήσεις της σελίδας της 
“Hill’s Pet Nutrition”. 

https://www.facebook.com/HillsPetHellas
https://www.instagram.com/hillspetgr/?hl=en


- Μοιράζεται σε μια ανάρτηση της οποίας το απόρρητο έχει οριστεί σε "ορατό 
σε όλους" ενώ επισημαίνει το @Hillspetgr. 

- Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαδράσουν με τις αναρτήσεις 
της σελίδας “Hill’s Pet Nutrition”για την ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ApostoliFiloiGiaPanta, 
κάνοντας like στην ανάρτηση ή σχολιάζοντάς την ή μοιράζοντάς την. Κάθε 
τέτοια αντίδραση θα υπολογίζεται επίσης ως ισοδύναμο του 
#ApostoliFiloiGiaPanta. 

Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μια φορά για κάθε κατοικίδιο που έχει.  

Ο όρος κατοικίδιο στον συγκεκριμένο διαγωνισμό αναφέρεται σε σκύλο και γάτα.  

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ApostoliFiloiGiaPanta έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της 
Ελλάδας, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο 
συμμετοχής στην ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ApostoliFiloiGiaPanta. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων 
απαιτείται η συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα, η οποία θα πρέπει να παρέχεται 
τόσο κατά την υποβολή της συμμετοχής στο Facebook, όσο και σε περίπτωση ανάδειξης 
ανηλίκου νικητή. 

Από την ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ApostoliFiloiGiaPanta εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας, οι 
σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού. Ομοίως δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ApostoliFiloiGiaPanta οι υπάλληλοι οποιασδήποτε τρίτης 
εταιρείας αναλάβει να προωθήσει την εν λόγω ΚΑΜΠΑΝΙΑ.  

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Δίνω τη συγκατάθεσή μου ως υποκείμενο των προσωπικών μου δεδομένων για την 
επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στην ακόλουθη έκταση: (i) το όνομα, (ii) το 
επώνυμο, (iii) βίντεο, φωτογραφίες ή εικόνες («Προσωπικά Δεδομένα») για την περίοδο 
τριών ετών στην Άστρον Χημικά Α.Ε. («Διαφημιστής»), ιδίως για  τη συλλογή των δεδομένων, 
αποθήκευση δεδομένων και την επιλογή τους με τη χρήση χειροκίνητων και αυτόματων 
μέσων. Ο σκοπός της συλλογής των προσωπικών μου δεδομένων είναι η αποκάλυψη του 
ονόματός μου, του επώνυμου, των βίντεο/φωτογραφιών ή εικόνων και της 
δήλωσης/μαρτυρίας μου από τον διαφημιστή στη σελίδα στο Facebook 
(https://www.facebook.com/HillsPetHellas/) & του Instagram 
(https://www.instagram.com/hillspetgr/?hl=en).  

Η συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων μπορεί να ανακληθεί από 
εμένα οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση που γνωστοποιείται στον Διαφημιστή. 

Έχω το δικαίωμα να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου 
δεδομένων και ο Διαφημιστής θα μου δώσει τις πληροφορίες αυτές χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. 

Αν μάθω ή αν θεωρήσω ότι ο Διαφημιστής επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σε 
αντίθεση με την προστασία της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής μου ή σε αντίθεση με την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μου, ιδίως εάν τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ανακριβή σε 
σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας, έχω το δικαίωμα να: (i) να ζητήσω διευκρινίσεις από 
το Διαφημιστή και (ii) να ζητήσω από τον διαφημιστή να επανορθώσει την παράβαση. 



Αν ο Διαφημιστής δεν συμμορφώνεται με τα αιτήματά μου, έχω το δικαίωμα να 
επικοινωνήσω με την τοπική αρχή προστασίας των δεδομένων με την καταγγελία μου. 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ON-LINE ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

Δηλώνω ότι παρέχω ελεύθερα στον Διαφημιστή και τις θυγατρικές του, καθώς και 
συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες (εδώ συλλογικά τα «Αδειοδοτημένα Μέλη»), το δικαίωμα 
να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν το όνομά μου, το όνομά του κατοικίδιου μου, 
μαρτυρίες, και φωτογραφίες, βίντεο και άλλης ηλεκτρονικής/ψηφιακής μορφής 
αρχεία/εικόνες εμού και του κατοικίδιου μου (όπως φωτογραφίες, βίντεο ή ηλεκτρονικές ή / 
και ψηφιακές εικόνες, στο εξής αναφέρονται συλλογικά ως "Εικόνες"), οι οποίες έχουν 
υποβληθεί από εμένα έως σήμερα μέσω της Facebook σελίδας του Διαφημιστή, για 
περιορισμένη χρήση τριών (3) ετών σε όλο τον κόσμο σε όλα τα μέσα και τους τύπους της 
διαφήμισης και της προώθησης της μάρκας τροφών κατοικιδίων του Διαφημιστή Hill’s™. 

Συμφωνώ ότι τα Αδειοδοτημένα Μέλη θα έχουν το δικαίωμα να αποδώσουν τις 
υποβληθείσες μαρτυρίες (ή δηλώσεις με διαφορετικές λέξεις που έχουν ουσιαστικά την ίδια 
έννοια) για μένα, που εγώ βεβαιώνω ότι είναι μια έκφραση της προσωπικής μου εμπειρίας 
και πεποίθησης. 

Επιπλέον βεβαιώνω ότι: (α) οι εικόνες που υποβάλλω είναι αποκλειστικά δικές μου και/ή των 
κατοικίδιων μου και δεν περιλαμβάνουν εικόνες όμοιες με οποιοδήποτε άλλα πρόσωπα ή 
κατοικίδια που δεν ανήκουν σε μένα (β) οι εν λόγω εικόνες ανήκουν σε μένα και (γ) ότι είμαι 
18 ετών και άνω και να έχω πλήρη εξουσιοδότηση να χορηγήσω τα δικαιώματα στα 
Αδειοδοτημένα Μέλη όπως αναφέρεται ανωτέρω. Συμφωνώ και κατανοώ ότι οι εικόνες που 
υποβλήθηκαν από εμένα υπόκεινται στην χρήση των Αδειοδοτημένων Μελών και δεν θα 
επιστραφούν σε εμένα. 

Συμφωνώ ότι καμία διαφήμιση ή άλλα υλικά δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μένα για 
οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση πριν από τη χρήση τους από τα Αδειοδοτημένα Μέλη. 

Συμφωνώ ότι θα αποζημιώσω τα Αδειοδοτημένα Μέλη για όλες τις δαπάνες, τα έξοδα και τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα Αδειοδοτημένα Μέλη σε σχέση με την υπεράσπιση 
οποιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων των 
εύλογων δικηγορικών αμοιβών, οι όποιες ήθελαν προκύψει εξ αιτίας ψευδούς ή ανακριβούς 
δηλώσεως μου σύμφωνα με τα παρακάτω. 

Τίποτα στο παρόν δεν δημιουργεί υποχρέωση στα Αδειοδοτημένα Μέλη να κάνουν 
οποιαδήποτε χρήση των δικαιωμάτων που εκτίθενται εδώ. 


