Jacobs DE Internal Challenge
“Unleash your possibilities”
Η εταιρεία με την επωνυμία «RUN4MORE I.K.E.» και το διακριτικό τίτλο «RUN4MORE» (εφεξής «εταιρεία»),
με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, σε συνεργασία με την εταιρεία «Jacobs Douwe Egberts» και το διακριτικό
τίτλο «JDE» (εφεξής «συνεργάτης»), με έδρα το Μαρούσι Αττικής, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια
(εφεξής «Challenge») μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα της εταιρείας (εφεξής «app») που βρίσκεται
σε play store και app store.

A. Στόχος
Στόχος του Challenge είναι να παρακινηθούν οι εργαζόμενοι του συνεργάτη και χρήστες του Run4More app,
ώστε να αυξήσουν την φυσική τους δραστηριότητα. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα δοθούν ως
κίνητρα διάφορα δώρα με βάση την τελική κατάταξή και μέσω κλήρωσης.
Η εταιρεία, κατά την διάρκεια και το πέρας του διαγωνισμού θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα μετρώντας
μερικές από τις παρακάτω παραμέτρους:
▪ Αριθμός χρηστών που συμμετέχουν.
▪ Αριθμός χιλιομέτρων (συνολικός & ανά χρήστη).
▪ Αριθμό χρηστών που είναι ενεργοί καθημερινά.
▪ % αύξησης της φυσικής δραστηριότητας των χρηστών κατά την διάρκεια του challenge.
▪ % διατήρησης της φυσικής δραστηριότητας των χρηστών με το πέρας του challenge.

Β. Πληροφορίες Challenge / Τρόπος συμμετοχής
Η εταιρεία και συνεργάτης διεξάγουν από 01/11/2022 – 31/12/2022 («περίοδος διεξαγωγής challenge») το
challenge με τίτλο «Unleash your possibilities». Δικαίωμα συμμετοχής στο challenge έχουν όλα τα φυσικά
πρόσωπα που εργάζονται στην JDE και έχουν εγγραφεί στο app της εταιρείας μέσω του εταιρικού τους email
(εφεξής «συμμετέχοντες»). Από το challenge εξαιρούνται οι α’ βαθμού συγγενείς και οι σύζυγοι της εταιρείας
(σε περίπτωση που εργάζονται στον συνεργάτη).

Γ. Μηχανισμός Challenge / Νικητές
Κατά την περίοδο διεξαγωγής του challenge, οι συμμετέχοντες θα καταγράφουν την φυσική τους
δραστηριότητα (περπάτημα, τρέξιμο ή ποδήλατο) με την χρήση του app. Για την πραγματοποίηση κάθε
χιλιομέτρου, οι συμμετέχοντες θα επιβραβεύονται με 100 πόντους Run4More. Η επιβράβευση των
συμμετεχόντων θα γίνει με δύο (2) τρόπους:
1. Με σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα χιλιόμετρα που διένυσαν, για τις θέσεις 1 – 3 (χρυσό, αργυρό,
χάλκινο).
2. Με την μορφή κλήρωσης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων που πραγματοποιήσουν τουλάχιστον ένα
(1) χιλιόμετρο κατά την διάρκεια του challenge.
Για την κλήρωση, ο κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί, να εξαργυρώσει τους πόντους που συγκέντρωσε από την
φυσική του δραστηριότητα για να λάβει τις αντίστοιχες συμμετοχές. Κάθε χιλιόμετρο αντιστοιχεί σε μία
συμμετοχή. Ανώτερο όριο συμμετοχών ορίζονται οι εξήντα (60) ανά συμμετέχοντα. Η δυνατότητα
εξαργύρωσης των πόντων, εντός του app θα ενεργοποιηθεί στις 10/12/2022. Οι χρήστες θα ενημερωθούν
με ανάλογο push notification για την παραπάνω δυνατότητα.

Δ. Αποκλεισμός συμμετεχόντων
Η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ίδιας, οποιαδήποτε δραστηριότητα, χρήστη ή
συμμετοχή, θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής
του συμμετέχοντα ή τρίτου. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία οφείλει να παρέχει στον συνεργάτη λεπτομερή
επεξήγηση για την απόφασή της.

Ε. Ενημέρωση νικητών / Επικοινωνία
▪

▪
▪
▪
▪

Μετά την λήξη του διαγωνισμού και μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2023 η Run4More θα καταρτίσει
πίνακες κατάταξης των συμμετεχόντων και οι νικητές θα δημοσιευθούν σε όλα τα κανάλια
επικοινωνίας της εταιρείας (website, facebook, instagram).
Το ίδιο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση που θα αναδείξει έναν νικητή και 3
αναπληρωματικούς νικητές.
Εκπρόσωπος της εταιρείας, θα επικοινωνήσει μέσω email με τους νικητές προκειμένου να
επιβεβαιώσει την παραδοχή των δώρων και να προγραμματίσει την παράδοση τους.
Το email επικοινωνίας του χρήστη ορίζεται ως το email που έχει δηλώσει στον λογαριασμό του στο
app.
Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί σε τρία (3) διαφορετικά email, γραπτός εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του πρώτου ενημερωτικού email, η εταιρεία θα κάνει εκ
νέου προσπάθεια επικοινωνίας μέσω του συνεργάτη. Εάν και η τελευταία προσπάθεια δεν έχει
θετική έκβαση εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, τότε ο νικητής χάνει τα δικαιώματά του επί
του δώρου. Σε αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο δώρο μεταφέρεται στον επόμενο στην σειρά της
κατάταξης/κλήρωσης νικητή.

ΣΤ. Δώρα Challenge
Τα δώρα που θα δοθούν με σειρά κατάταξης είναι τα παρακάτω:
▪ Gold Winner: Αγαπημένος καφές για 1 χρόνο.
▪ Silver Winner: Αγαπημένος καφές για 6 μήνες.
▪ Bronze Winner: Αγαπημένος καφές για 3 μήνες.
Το δώρο που θα δοθεί μέσω κλήρωσης είναι το Huawei Watch GT 2 Sport.
Η παράδοση των δώρων κατάταξης θα πραγματοποιηθεί από τον συνεργάτη σε ημέρα, ώρα και μέρος που
θα συμφωνήσει ο ίδιος με τους αντίστοιχους νικητές. Η παράδοση του δώρου της κλήρωσης, θα
πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργάτη μεταφορών που θα ορίσει η εταιρεία. Μετά την παράδοση
των δώρων, οι διοργανωτές δεν δύναται να αντικαταστήσουν τα δώρα σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή
καταστροφής. Το δώρο της κλήρωσης παραδίδεται στην διεύθυνση που θα υποδείξει γραπτώς ο νικητής στην
εταιρεία, αποκλειστικά και μόνο εντός Ελλάδας.

Ζ. Λοιποί όροι Challenge
▪

▪

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η
αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα
παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και
ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων
διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες
ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.
Η εταιρεία, έχει εντοπίσει και επιλύσει διάφορα λειτουργικά προβλήματα του app (bugs) κατά τους
μήνες λειτουργίας του app. Ωστόσο, λόγω της φύσης του app (εφαρμογή πληροφορικής), είναι
πιθανόν, σε ορισμένες συσκευές, να εμφανιστούν bugs. Οι συμμετέχοντες, προκειμένου να
συμβάλουν στην ομαλή λειτουργεία του challenge, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα από τα

▪

▪

δώρα, καλούνται να ενημερώσουν την εταιρεία για το πρόβλημά που εντόπισαν στο
info@run4more.gr ή σε οποιοδήποτε επίσημο κανάλι της εταιρείας. Η εταιρεία δεσμεύεται να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το δυνατόν άμεση επίλυσή τους ωστόσο δεν φέρει
καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει δυνατό πριν την λήξη του διαγωνισμού. Οι
συμμετέχοντες συμφωνούν πως δεν δικαιούνται κανενός είδους αποζημίωση από την διοργανώτρια
εταιρεία στην παραπάνω περίπτωση.
Οι διοργανωτές, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο,
για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί
σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι διοργανωτές, διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση τους να τροποποιήσουν όλους τους
όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, εάν υπάρξει σοβαρός
λόγος. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που
συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν,
και απαλλάσσονται ασύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

Η. Δηλώσεις Συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες κάνοντας χρήση της εφαρμογής, αποδέχονται αυτόματα τους παραπάνω όρους. Κάθε
συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει
ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα
της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οποιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή
άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται και μαζί
τους θα ακυρώνεται και η συμμετοχή του χρήστη που τα δημοσίευσε. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να
ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών,
αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στους
διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου, socialmedia κ.λπ.. Έτσι, οι διοργανωτές επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους, το δικαίωμα
να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή
και την κλήρωση των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει
αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα
προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων
ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς
οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Θ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Μετά την ολοκλήρωση του challenge και την αποστολή των δώρων, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα
διαγραφούν πλην των δεδομένων που αφορούν την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων μεταξύ του
διοργανωτή και των νικητών, τα οποία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιβάλουν οι σχετικές
νομικές υποχρεώσεις φύλαξης δεδομένων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.
Τα δεδομένα των συμμετεχόντων, τα οποία προκύπτουν από την χρήση του app, δεν μεταβιβάζονται στον
συνεργάτη. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εταιρεία και διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές
διατάξεις τόσο του Ελληνικού, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας θα βρείτε εδώ.

Ι. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με το challenge διαφοράς, αναφορικά
με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του challenge και εν γένει περί
οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με το challenge, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την
λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση,
αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αθήνα 31/10/2022

