Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των
Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό MNY MAKE IT GIRLS
Η εταιρεία L’Oreal Hellas Α.Ε., που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως 39Α (στο εξής η «Διοργανώτρια») (υπεύθυνος επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων), θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει ορισμένα
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό «MNY MAKE IT GIRLS»
(στο εξής ο «Διαγωνισμός»). Τα δεδομένα που θα συλλέξουμε περιλαμβάνουν το
ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλ.
ταχυδρομείου), το όνομα χρήστη στο Instagram, τον τόπο διαμονής σας, καθώς και
οπτικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνει την εικόνα σας (στο εξής
«Προσωπικά Δεδομένα»).
Ο σκοπός που θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι η
διενέργεια του Διαγωνισμού, η ανάδειξη των νικητών και η απονομή των δώρων.
Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η υποβολή της αίτησης συμμετοχής
σας στο διαγωνισμό (εκτέλεση σύμβασης). Η παροχή των ως άνω Προσωπικών
Δεδομένων σας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό.
Καταρχήν, δεν θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους
αποδέκτες, πέραν των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της Διοργανώτριας. Κατ’
εξαίρεση, πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα θα έχει η εταιρεία «Digital
Minds Mονοπρόσωπη ΙΚΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου» (Φραγκοκλησσιάς αρ. 7 Μαρούσι,
15125), η οποία έχει αναλάβει την διεξαγωγή και υποστήριξη του Διαγωνισμού,
καθώς και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες
πληροφορικής ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι συνεργάτες αυτοί
δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια
αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό μας και να μην τα χρησιμοποιούν για δικό
τους όφελος.
Τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετάσχουν στη Φάση 1 του Διαγωνισμού και δεν
περάσουν στην επόμενη φάση θα διαγραφούν εντός (3) τριών μηνών μετά την
ολοκλήρωση της Φάσης 1.
Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν από όσους συμμετέχοντες
συμμετάσχουν στη Φάσεις 2 και 3 του διαγωνισμού, θα διατηρηθούν στα αρχεία
μας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη λήξη του Διαγωνισμού και την
ανάδειξη των νικητών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια σε
προωθητικές της καμπάνιες στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των
Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης
προς την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούνται από την
Διοργανώτρια. Έχετε ακόμα, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα να λάβετε τα
Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο
από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των
1

δεδομένων αυτών σε τρίτον. Τέλος, αν θεωρείτε ότι η Διοργανώτρια παραβιάζει την
εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και οποιαδήποτε απορία σχετικά με την
επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Διοργανώτρια, μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της με τους παρακάτω
τρόπους:
-Μέσω ταχυδρομικής επιστολής στην κάτωθι διεύθυνση:
Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
L’Oreal Hellas Α.Ε.
Εθν. Αντιστάσεως 39Α
142 34, Νέα Ιωνία
-Μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό:
• 800 11 300 30 (από σταθερό χωρίς χρέωση)
• +302106188531 (από κινητό ή από Κύπρο).
-Μέσω αποστολής μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address): MyPersonalDataGR@loreal.com
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