ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «L’OREAL MAKE IT
GIRL»
1. Ο Διαγωνισμός
Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διαγωνισμός «MAKE IT GIRL» (εφεξής ο «Διαγωνισμός» ή
η «Ενέργεια»), διοργανώνεται από την εταιρεία L’Oréal Hellas A.E., εταιρεία η οποία εδρεύει
επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (εφεξής η «Διοργανώτρια»
ή/και η «L’Oreal») με την υποστήριξη της εταιρείας Digital Minds M. IKE Υπηρεσίες Διαδικτύου,
εταιρεία η οποία εδρεύει επί Φραγκοκλησσιάς 7 – Μαρούσι Τ.Κ. 15125 (ο «Υποστηρικτής» ή
«Digital Minds»).
2. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας,
είναι χρήστες του διαδικτύου (Internet) και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
(ο/οι «Διαγωνιζόμενος/-οι» ή «συμμετέχοντες» ή «εσείς»). Η Διοργανώτρια διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας των Διαγωνιζομένων. Με την συμμετοχή
στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του
Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Maybelline New York Greece
(www.maybelline.gr) καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή η διάρκεια
ορίζεται στον όρο 3 των παρόντων.
2.2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι
εργαζόμενοι των Διοργανώτριας και του Υποστηρικτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’
βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
2.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους
συμμετέχοντες, οι οποίοι θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί
νικητής και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί
σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό
δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους
συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικάμέσα.
2.4 Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες makeup artists.
2.5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των
παρόντων όρων καθώς και των όρων και της πολιτικής του Youtube και του Facebook.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού
3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 28η Απριλίου 2017,

(περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 20 Iουνίου 2017 (περαιτέρω η «Λήξη του
Διαγωνισμού»).
3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει,
ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας κατόπιν σχετικής
ανακοίνωσής της στον ιστότοπό της. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή
της.

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας Λήξης του Διαγωνισμού καμία
συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της Λήξης
του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα,ούτε
δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτετρίτο.
4. Μεταφόρτωση Περιεχομένου
4.1. Ο Διαγωνιζόμενος δύναται να ανεβάσει το οπτικοακουστικό υλικό που δημιούργησε (το
«Περιεχόμενο») με υποβολή αυτού στο microsite. Η Μaybelline και η Διοργανώτρια δεν είναι
υπεύθυνη για καμία τεχνική δυσλειτουργία, υλικού ή λογισμικού περιεχομένου ή οποιουδήποτε
είδους απώλειας, ασυνέπειας ή μη διαθεσιμότητας στη συνδεσιμότητα στο δικτύου ή/και
διαδίκτυο, που μπορεί να περιορίσουν ή να εμποδίσουν τη μεταφόρτωση τουΠεριεχομένου.
4.2. Με τη μεταφόρτωση του περιεχομένου επιβεβαιώνετε ότι αφορά δικό σας έργο και
συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τους
γενικούς όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό που βρίσκονται σε ισχύ
και πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις
μεταφόρτωσης. H L’oreal μπορεί να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο που έχειμεταφορτωθεί.
4.3. Δεσμεύεστε ότι προτού μεταφορτώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο microsite θα έχετε
λάβει τις απαραίτητες άδειες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αναθέσεων,
παραιτήσεων, πιστοποιητικών, δικαιωμάτων, συναινέσεων και αδειών (οι «Άδειες») όσον
αφορά στα δικαιώματα όλων στο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς,
όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ηθικών δικαιωμάτων και εκδοτικών
δικαιωμάτων, όπου περιλαμβάνονται τα σχετιζόμενα με τη χρησιμοποιούμενη μουσική
δικαιώματα, που σας δίνουν (και σε εμάς, βασιζόμενοι στη δική σας αποδοχή αυτών των όρων
και προϋποθέσεων) το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε, δημοσιοποιήσετε, αναπαράγετε,
διανείμετε, παράγετε άμεσα παράγωγα έργα με άδεια επεξεργασίας, εκτέλεσης, έκθεσης και
μετάδοσης/αναμετάδοσης του μεταφορτωμένου Περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή
αρχείου και μέσω οποιουδήποτε Μέσου χωρίς υποχρέωση προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο. Η L’oreal επιφυλάσσεται του δικαιώματος απαίτησης απόδειξης ότι οι
απαραίτητες Άδειες έχουν ληφθεί και συμφωνείτε, κατόπιν αιτήματος, να παρέχετε γραπτές
αποδείξεις ότι οι απαραίτητες Άδειες έχουν ληφθεί και να πράξετε τέτοιες ενέργειες όπως η
L’oreal μπορεί ευλόγως να απαιτήσει για το σκοπό της πλήρους εφαρμογής της παρούσας

συμφωνίας. Εάν κάποια Άδεια δεν είναι διαθέσιμη ή έγκυρη η L’oreal δεν θα χρησιμοποιήσει το
Περιεχόμενό σας. Μη χρησιμοποιήσετε φωνογράφημα/φωνογραφήματα ή μέρος αυτού/αυτών
εάν δεν ανήκουν σε εσάς ή εάν δεν έχετε την απαραίτητη άδεια για τη χρήση τους.
4.4.. Συμφωνείτε ανεπιφύλακτα ότι δεν θα μεταφορτώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή μέρος
αυτού που περιέχει περιεχόμενο παράνομο, δυσφημιστικό, άσεμνο, που παρακινεί το μίσος ή
προκατάληψη προς ένα άτομο ή και ομάδα ατόμων ή που είναι παράνομο να έχετε υπό την
κατοχή σας, ή που θα ήταν παράνομο για εμάς να χρησιμοποιήσουμε ή να έχουμε υπό την
κατοχή μας.
4.5.. Εγγυάστε ότι έχετε το νομικό δικαίωμα διαμοιρασμού, χρήσης και μεταφόρτωσης του
αναφερομένου υλικού και ότι θα μας παραχωρείτε την Άδεια όπως αυτή αναγράφεται στην
παράγραφο 8 του παρόντος.
4.6.. Όταν μεταφορτώνετε ή μοιράζετε (post) Περιεχόμενο στο microsite μας,:
1. μας παραχωρείτε, μία αμετάκλητη, διαρκή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη
δικαιωμάτων, μεταβιβάσιμη άδεια (με το δικαίωμα της υπεκμίσθωσής της) να
χρησιμοποιήσουμε, δημοσιεύσουμε, αναπαράγουμε, διανείμουμε, δημιουργήσουμε
παράγωγα έργα, εκθέσουμε, μεταδώσουμε και εκτελέσουμε το Περιεχόμενο μερικώς ή
στο σύνολό του, σε οποιοδήποτε μορφή και μέσω οποιουδήποτε Μέσου,και
2. παραιτήστε όλων των δικαιωμάτων επί τουΠεριεχομένου.

4.7.. Εγγυάστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που μεταφορτώνεται από εσάς θα
συμμορφώνεται πλήρως με τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, και ότι είστε
υπόχρεος αποζημίωσης σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω εγγύησης. Εάν
είστε Διαγωνιζόμενος, αυτό σημαίνει ότι θα αντικαταστήσετε τη L’oreal σε περίπτωση που η
L’oreal υποστεί ή μπορεί να υποστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως
αποτέλεσμα της δικής σας μεταφόρτωσης του Περιεχομένου που δεν είναι συμβατό/σύμφωνο
με το παρόν κείμενο Όρων και Προϋποθέσεων Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το
Περιεχόμενο σας ή εάν έχετε ή όχι (σε περίπτωση που είστε κάτω των 18 ετών) την άδεια του
γονέα ή κηδεμόνα σας, τότε δεν πρέπει να μεταφορτώσετε το Περιεχόμενο.
4.8 Έχουμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος
ισχυρίζεται ότι το Περιεχόμενο ή μέρος αυτού που μεταφορτώσατε παραβιάζει τα δικαιώματά
τους.
4.9 Δεν επιτρέπεται καμία μορφή γυμνού ή σεξουαλικού περιεχομένου καθώς και καμίας
μορφής βίαιου ή γραφικού ή αποτρόπαιου περιεχομένου, που εκ των προτέρων στοχεύει στο
να είναι σοκαριστικό, προκλητικό ή ασεβές. Εάν χρησιμοποιείτε γραφικό περιεχόμενοστα

πλαίσια ειδήσεων ή ντοκιμαντέρ, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί για να παρέχετε αρκετές
πληροφορίες για να βοηθήσετε το κοινό να καταλάβει το τι συμβαίνει στο βίντεο. Μην
ενθαρρύνετε οποιονδήποτε να πράξει οποιαδήποτε συγκεκριμένη ή και μη ενέργεια βίας.
4.10. Περιεχόμενο μίσους δεν αποτελεί έργο ελευθερίας της έκφρασης. Η L’oreal δεν
υποστηρίζει περιεχόμενο που προωθεί ή αμελεί τη βία έναντι ατόμων ή ομάδων βάσει
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος, αναπηρίας, γένους, ηλικίας, εθνικότητας,
ιδιότητας απόστρατου, ή σεξουαλικού προσανατολισμού / σεξουαλικής ταυτότητας /
ταυτότητας φύλου, ή οποιουδήποτε υλικού που ο πρωταρχικός σκοπός είναι η κακόβουλη ηθική
αυτουργία στη βάση αυτών τωνχαρακτηριστικών.
4.11. Επιβλαβές ή επικίνδυνο περιεχόμενο που υποκινεί ή ενθαρρύνει άλλους να πράξουν
ενέργειες που μπορεί να προξενήσουν τραυματισμό δεν είναι έγκυρο για το Διαγωνισμό.
Περιεχόμενο που περιέχει τέτοιου τύπου άμεσες ή έμμεσες ενδείξεις για επιβλαβές ή
επικίνδυνο περιεχόμενο θα αφαιρούνται από το Διαγωνισμό και το microsite βάσει της
σοβαρότητας της εκάστοτε ενέργειας.
4.12. Δεν επιτρέπεται να μεταφορτώσετε περιεχόμενο που δεν έχετε φτιάξει οι ίδιοι, ή να
χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο στα βίντεο σας που κάποιος άλλος είναι ο δημιουργός ή κατέχει
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως φωνογραφήματα, αποσπάσματα προστατευμένων
προγραμμάτων ή υλικό που έχει δημιουργηθεί από τρίτου, χωρίς να έχετε λάβει τις απαραίτητες
προηγούμενες άδειες. Σε περίπτωση που θέλετε να επενδύσετε μουσικά το video σας
χρησιμοποιήστε audio tracks από την επίσημη μουσική βιβλιοθήκη του YouTube που θα βρείτε
στο παρακάτω linkhttps://www.youtube.com/audiolibrary/music
4.13 Ενέργειες όπως επιθετική συμπεριφορά, απειλές, παρενόχληση, εκφοβισμός, παραβίαση
της ιδιωτικότητας, αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων τρίτων και παρακίνηση τρίτων για
επιθετικές ενέργειες και οποιαδήποτε τέτοιου είδους περιεχόμενο απαγορεύονται και δεν θα
συμπεριληφθούν στο Διαγωνισμό.
4.14 Μη δημιουργήσετε λογαριασμό με πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία με στόχο την
παραπλάνηση τρίτων. Η L’oreal χρειάζεται να ξέρει την πλήρη και αληθινή ταυτότητα των
διαγωνιζομένων για να πάρουν μέρος στοδιαγωνισμό.
4.15. Μην υποβάλλετε υλικό που μπορεί να περιέχει οποιασδήποτε μορφής ιούς ή κακόβουλο
λογισμικό συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενοι σε αυτά, των Trojan horses, worms,
time bombs, cancel-bots, υπολογιστικοί κώδικες, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να
διακόπτουν, καταστρέφουν ή περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού
συστήματος ή υλικού ή τεχνικούς περιορισμούς εξοπλισμούτηλεπικοινωνιών.
4.16 Το μεταφορτωμένο σας βίντεο δεν πρέπει να περιέχει λογότυπα, οποιουδήποτε τύπου

εταιρική ταυτότητα, βωμολοχίες, γυμνό, ναρκωτικά.

4.17 Η L’oreal έχει το δικαίωμα χρήσης του Περιεχομένου για σκοπούς προώθησης και
διαφήμισης για διάστημα 2 ετών.
5. Διαδικασία συμμετοχής
A. Φάση 1 Διαγωνισμού
5.1 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταφορτώσουν στην σχετική σελίδα Διαγωνισμού του
ιστότοπου www.maybelline.gr, ένα βίντεο δικής τους παραγωγής όπου θα εμφανίζονται οι ίδιοι,
τηρουμένων όλων των ανωτέρω όρων. Το βίντεο μπορεί να είναι ένα προϋπάρχον βίντεο ή ένα
βίντεο που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τονδιαγωνισμό.
5.2 Το βίντεο, θα έχει ως θέμα «10 στοιχεία για εμένα» και θα εμπεριέχει και (δύο) 2 συμβουλές
(tips) σχετικά με το μακιγιάζ. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά ή προβολή
άλλου προϊόντος πλην αυτών της Maybelline. Δεν απαιτείται καμία εκ των προτέρων αγορά. Σε
περίπτωση στο βίντεο εμφανίζονται άλλοι άνθρωποι, αυτοί χρειάζεται να έχουν συναινέσει για
να εμφανίζονται στο βίντεο.
5.3 Οι συμμετέχοντες που πληρούν τα κριτήρια εισόδου θα επικυρώνουν την είσοδό τους
συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο με τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία
επικοινωνίας. Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον είναι συμβατές με τους παρόντες
όρους.
5.3 Η διορία μεταφόρτωσης του Περιεχομένου ως περιγράφεται ανωτέρω θα είναι 2 εβδομάδες,
αρχής γενομένης από την 28 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:00 έως και την 14 η
Μαΐου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 00:00.
5.4 Κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) μόνο συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων
συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον
Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της
Διοργανώτριας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της,
προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από την συμμετέχουσα ή τρίτο στα συστήματα της
Διοργανώτριας ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής της
συμμετέχουσας ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της
Διοργανώτριας ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του
Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής δεν

γίνονται δεκτές από το σύστημα.
5.5 Σημειώνεται ότι το βίντεο δεν πρέπει να υπερβαίνει σε διάρκεια τα 7 λεπτά. Οποιοδήποτε
βίντεο μεγαλύτερο των 7 λεπτών δεν θα αξιολογηθεί ούτε θα λάβει μέρος στο Διαγωνισμό.
5.6 Κανένα βίντεο δεν μπορεί να ξεπερνά σε μέγεθος τα 2GB, σε μορφή mp4, mov ή avi ενώ η
ανάλυση του βίντεο χρειάζεται να είναι μία από τις εξής: (α) 240p: 426x240 (16:9), (β) 360p:
640x360 (16:9), (γ) 480p: 854x480 (16:9), (δ) 720p: 1280x720 (16:9), (ε) 1080p: 1920x1080 (16:9),
(στ) 1440p (2k), (ζ) 2560x1440 (16:9), ή (η) 2160p (4k): 3840x2160(16:9).
5.7 Στην περίπτωση που ένα μεταφορτωμένο βίντεο δεν πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις, προτού εγκριθεί και ανέβει στην σελίδα των βίντεο στον ιστότοπο της
Maybelline, θα σταλεί ένα email στον διαγωνιζόμενο προς διαμόρφωση του βίντεο σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις.
5.9 Η σειρά εμφάνισης του βίντεο στη σελίδα θα είναι σύμφωνα με την ώρα και την ημέρα που
μεταφορτώθηκε.
Διαδικασία Ψηφοφορίας Φάσης 1 Διαγωνισμού
5.10 Η διάρκεια της διαδικασίας συλλογής ψήφων θα είναι μία (1) εβδομάδα μετά το τέλος της
διορίας μεταφόρτωσης, ήτοι αρχής γενομένης από την 15η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
00:00 έως και την 19η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:00.
5.11 Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας βασίζεται 70% πάνω στην ψήφο της κριτικής επιτροπής
(η «Κριτική Επιτροπή») και 30% στην ψηφοφορία τουκοινού.
5.12 Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη της Διεύθυνσης Marketing της L’oreal, έναν (1)
εκπρόσωπο της Google, έναν (1) εκπρόσωπο της Digital Minds, έναν (1) Make up artist της
Maybelline NY και την vlogger κα. Δανάη Γεωργαντά («η ΚριτικήΕπιτροπή»).
5.13 Για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού λαμβάνεται υπόψη κατά 50% το watch
time και κατά 50% τα likes και shares των επιμέρουςβίντεο.
5.14 Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε από το ευρύκοινό.
5.15 Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή μέσω YouTube.
5.16 Η πρώτη διαδικασία επιλογής από την κριτική επιτροπή θα πραγματοποιηθεί από την
18η Μαΐου 2017 έως 24η Μαίου. Είκοσι (20) επιλαχόντες συμμετέχοντες που θα
συγκεντρώσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις περισσότερες ψήφους θα συνεχίσουν στην
Φάση 2 Διαγωνισμού.
Οι 20 επιλαχόντες συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τις
πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο συμμετοχής.

B. Φάση 2 Διαγωνισμού

5.16 Η ιστοσελίδα Διαγωνισμού στον ιστότοπο www.Maybelline.gr θα ανανεωθεί σύμφωνα με
τους 20 υποψηφίους που έχουν περάσει στην επόμενηφάση.
5.17 Η δοκιμασία της Φάσης 2 Διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός βίντεο στο οποίο θα
επιδεικνύονται οι ικανότητες των 20 επιλαχόντων συμμετεχόντων στομακιγιάζ.
5.18 Στον καθένα από τους 20 επιλεγέντες, η L’oreal θα στείλει ένα κουτί (kit) με προϊόντα
μακιγιάζ της εταιρείας Maybelline New York προκειμένου να συμμετάσχουν στην Φάση 2
Διαγωνισμού και να πραγματοποιήσουν τη δημιουργία του δεύτερουβίντεο.
5.19 Το θέμα του βίντεο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κατεύθυνση της επίσημηςmakeup
artist κας. Μάγδας Αναστασοπούλου (π.χ. «Θα πρέπει να δημιουργήσετε το τέλειο cat eye») που
θα ανακοινωθεί μέσω βίντεο στο κανάλι της Maybelline στο Υoutube αλλά και στην ιστοσελίδα
του Διαγωνισμού κατά την έναρξη της Φάσης 2Διαγωνισμού.
5.20. Η διορία μεταφόρτωσης του ως άνω βίντεο θα είναι 1 εβδομάδα αρχής γενομένης από την
27η Μαίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00μμ έως και την 4η Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακή
και ώρα 9.00μμ. Το βίντεο πρέπει να πληροί, αναλογικά, όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
όπως περιγράφονται στους όρους 4 και 5 ανωτέρω του παρόντος.
Διαδικασία Ψηφοφορίας Φάσης 2 Διαγωνισμού
5.21 Η διάρκεια της διαδικασίας συλλογής ψήφων θα είναι μία εβδομάδα μετά το τέλος της
διορίας μεταφόρτωσης, ήτοι αρχής γενομένης από την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
6.00μμ έως και την 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00μμ.
5.22 Ομοίως με τη Φάση 1 Διαγωνισμού, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας βασίζεται 70% πάνω
στην ψήφο της Κριτικής Επιτροπής και 30% στην ψηφοφορία του κοινού.
5.23 Για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού λαμβάνεται υπόψη κατά 50% το watch
time και κατά 50% τα likes και shares των επιμέρους βίντεο.
5.24 Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε από το ευρύ κοινό.
5.25 Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή μέσω YouTube.

5.26 Όλη η δραστηριότητα ψήφου πρέπει να είναι νόμιμη και δίκαιη. Δόλιες ή παραπλανητικές

πρακτικές ψήφου δεν επιτρέπονται και θα οδηγήσουν σε αποκλεισμό. H Διοργανώτρια έχει το
δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε καταχώρηση που κρίνει πως δεν ακολούθησε νόμιμες
πρακτικές ψήφου.
5.27 Ο ένας επιλαχόν που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τα ως άνω
περιγραφόμενα, θα είναι και ο νικητής του Διαγωνισμού.
6. Δώρα-Βραβεία
6.1 Ο νικητής που θα προκύψει από την ψηφοφορία θα ανακοινωθεί 19 Ιουνίου και θα κερδίσει:
(α) Ένα συμβόλαιο τριών (3) ετών με τον Υποστηρικτή (με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας)
(β) Μία φωτογράφιση για το M+
(γ) Τη δυνατότητα να δημιουργεί βίντεο για το κανάλι της Maybelline New York Greece στο YouTube
μέσω του συμβολαίου με τον Υποστηρικτή (μέχρι 31/12/2017 με δυνατότητα επέκτασης της
συνεργασίας)
(δ) Μία φωτογράφιση σε digital magazine.
(ε) Εκπαίδευση διάρκειας 5 ωρών πάνω στο μακιγιάζ με την Μάγδα Αναστασοπούλου.
(στ) Προϊόντα αξίας €1000 Maybelline New York (επιλογής της Διοργανώτριας).
(η) Μία επαγγελματική ψηφιακή κάμερα.
6.2 Ο νικητής είναι υπεύθυνος για τυχόν πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με οποιοδήποτε από τα ως
άνω βραβεία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πιθανών προσωπικών φόρων. Η Διοργανώτρια
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον νικητή την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας
(π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των
προσώπων κατά την απόδοση των δώρων και την διαδικασία συμμετοχής.
6.3 Ο νικητής θα πρέπει να είναι έτοιμος/η να προβληθεί στη δημοσιότητα που θα προκύψει λόγο του
διαγωνισμού. Καμία πρόσθετη απολαβή δεν θα απονεμηθεί για τέτοιου είδους προβολής.
6.4 Εάν ο νικητής αρνηθεί το βραβείο ή χάσει τα βραβεία στο πλαίσιο όσων περιγράφονται στους
όρους, τότε Η Διοργανώτρια θα απονείμει τα βραβεία που περιγράφονται παραπάνω στον 2ο επιλαχόν
νικητή, κατά περίπτωση. Τα δώρα δεν είναι μεταβιβάσιμα, δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές και δεν
ανταλλάσσονται με μετρητά. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα δώρα με
άλλα δώρα ίσης αξίας σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο από τα βραβεία ή το σύνολο των
βραβείων δεν είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε λόγο πέραν του ελέγχου της Διοργανώτριας.
6.5 Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο (α) ή δεν το παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο, τότε η Διοργανώτρια
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και ο νικητής δεν έχει τη
δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ήαποζημίωση.
Η Διοργανώτρια θα επιλέξει με την ίδια διαδικασία 2 επιλαχόντες
6.6 Μετά τη λήξη της ενέργειας καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε
υποχρέωση της L’Oréal παύει να υφίσταται. Η L’Oréal δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε

άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι του νικητή.
7. Ευθύνη
7.1. Η L’Oréal δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις,
αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή
την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής
μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης η L’oreal δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το
μαγνητοσκοπημένο υλικό που θα παραχθεί από την blogger σε συνεργασία με τον νικητή. Τέλος, η
L’Oréal δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή
νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχουτης.
7.2 Η L’Oréal δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη ο νικητής, δεν
διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω
ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.
7.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο
με δικά τους τεχνικά μέσα. Η L'Oréal δεν θα ευθύνεται στην συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε
περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά κάθε περίπτωση
η ευθύνη της L’Oréal για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω
ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρείααμέλεια.
7.4. Η L’Oréal δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του
ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων
α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής
σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου
χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ήολοσχερώς.
7.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς
επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους
αντιλαμβάνονται πλήρως.
7.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των
πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω
«δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα
παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να
απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη
ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η
Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους
οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
7.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν
υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση
που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου,

θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η L’Oréal θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα
στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η L’Oréal θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν
ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρήσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρουςτου
Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η L’Oréal θα
δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη
αναδειχθεί νικητής).
7.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων)
από τη L’Oréal παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η L’Oréal
θα έχει το δικαίωμα να την αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο
νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του. Σε περίπτωση δε που του έχει παραδοθεί
το δώρο, η L’Oréal θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσει την
επιστροφή του δώρου από το νικητή στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου
εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησήτου.
7.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η
L’Oréal ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς
της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στο νικητή (από τη
χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για
οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και
δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη ο νικητής από και κατά την πραγματοποίησή της
(άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και
αξίωση).
8. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,
ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των
ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση
να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να
προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της
L’Oréal.
10. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης
αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη
συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της
Διοργανώτριας εταιρείας L’Oréal.
11. Προσωπικά Δεδομένα
Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση
των στοιχείων του για τη σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια, για το οποίο
έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα

με τον ν.2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η L'Oréal Hellas A.E., Λεωφ. Εθνικής
Αντιστάσεως 39Α, 142 34 Νέα Ιωνία (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6188500). Η επεξεργασία του αρχείου
γίνεται για λογαριασμό της L’Oréal και κατ’ εντολήν αυτής από την εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία
«DIGITAL MINDS Μ. ΙΚΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου», Φραγκοκλησσιάς 7 – Μαρούσι Τ.Κ. 15125. Σημειώνεται
ότι η εν λόγω εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για δικό της όφελος, αλλάαποκλειστικά
για την εξυπηρέτηση των σκοπών της L'Oréal. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη νικητή
του ως άνω διαγωνισμού, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και η πραγματοποίηση όλων των
αναγκαίων ενεργειών για την (τυχόν) παράδοση του Δώρου σε αυτούς, καθώς και η διενέργεια
προωθητικών για τα προϊόντα της L’Oréal ενεργειών. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν
στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα
αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.
Συναινώ όπως η L’Oréal Hellas A.E. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, Νέα Ιωνία, τηλέφωνο επικοινωνίας
210 61 88 500) εντάξει τα παραπάνω στοιχεία μου σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, τηρούμενο
σύμφωνα με το ν. 2472/1997, όπως ισχύει, με σκοπό την ανάδειξη νικητή του ως άνω Διαγωνισμού και
τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ενημέρωσή μου
ταχυδρομικά, με e-mail, τηλεφωνικά ή με γραπτά μηνύματα για νέα ή προσφορές των προϊόντων της.
Συναινώ στην εκ μέρους της L’Oréal παροχή δικαιώματος πρόσβασης στα τηρούμενα στοιχεία μου, προς
συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για τους ίδιους σκοπούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα του αρχείου που με αφορούν
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου2472/1997.

