
Στο πλαίσιο της Ενέργειας και για την συμμετοχή σας σε έναν ή περισσότερους Διαγωνισμούς, απαιτείται η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων σας, που έχετε ήδη παρέχει στην Εταιρεία στο πλαίσιο της εμπορικής σας συνεργασίας, και συγκεκριμένα των εξής κατηγοριών 
δεδομένων: ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο (σε περίπτωση εταιρείας, του εκπροσώπου της), διεύθυνση επιχείρησης ή έδρας, αριθμός σταθερού 
ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., στοιχεία αγορών και συναλλαγών προς κάλυψη των 
προϋποθέσεων συμμετοχής. 

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την καταχώριση της/των συμμετοχής/ών σας, τον έλεγχο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, 
την διεξαγωγή της κλήρωσης ή των κληρώσεων (στις οποίες επιλέγετε να συμμετάσχετε) και, σε περίπτωση νίκης, την ταυτοποίησή σας, την 
επικοινωνία για αποστολή του επάθλου και την ανάρτηση του ονοματεπωνύμου αποκλειστικά στον Διαδικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει αποκλειστικά από την εταιρεία ΜΑΤΑΛΩΝ ΑΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, με εξαίρεση 
σε περίπτωση νίκης σας και εφ’ όσον επιλέξετε να σας αποσταλεί το δώρο ταχυδρομικά, όπου τα στοιχεία διευθύνσεως και επικοινωνίας 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, email) θα διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών 
(courier) για το σκοπό της παράδοσης του επάθλου.

Επιλέγοντας την πρόσθετη επιλογή, μπορείτε να παρέχετε την συγκατάθεσή σας και για αποστολή στο email, που έχετε δηλώσει, ενημερωτικού 
και προωθητικού υλικού (newsletters) από την εταιρεία ΜΑΤΑΛΩΝ ΑΕ ή συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό και υπό τον έλεγχό της (π.χ. 
διαφημιστές) για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή άλλες προσφορές. Η επιλογή είναι προαιρετική, δεν επηρεάζει τη συμμετοχή 
σας σε Διαγωνισμό/ούς της Ενέργειας και μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» που βρίσκεται στο 
τέλος κάθε newsletter ή άλλου email που θα σας αποστέλλεται ή στέλνοντας το αίτημά σας στο email newsletter@matalon.gr.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τους Όρους της Ενέργειας (διαθέσιμοι εδώ: http://amatalon.gr/
Newsletter_Files/Oroi_Diagonismou.pdf) και με την Πολιτική Απορρήτου και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (διαθέσιμη εδώ: http://www.
matalon.gr/Page/309/-Oroi-Xrisis-Prosopika-Dedomena). 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιθυμώ να λάβω μέρος σε όλους τους μηνιαίους διαγωνισμούς (Μάιο - Δεκέμβριο 2021)

Επιθυμώ να λάβω μέρος στον διαγωνισμό «Back to School» (Μάιο - Ιούλιο 2021)

Επωνυμία Εταιρίας ή Επιχείρησης:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση

Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου

Τηλέφωνο Κινητό

e-mail

Είμαι άνω των 18 ετών. 

Συμφωνώ με τους Όρους της Ενέργειας και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την 
εταιρεία ΜΑΤΑΛΩΝ ΑΕ για τους σκοπούς ου/των Διαγωνισμού/ών, για τον/τους οποίο/ους δηλώνω συμμετοχή.

Συμφωνώ να λαμβάνω ενημερωτικό και προωθητικό υλικό (newsletters, marketing) από την εταιρία ΜΑΤΑΛΩΝ 
ΑΕ ή συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό και υπό τον έλεγχό της, στο email που έχω δηλώσει. 

Υπογραφή Ονοματεπώνυμο Ολογράφως 

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στείλτε τη δήλωση συμμετοχής ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Ματαλών Α.Ε., 
24ο χλμ Αθηνών - Λαμίας, 14565 Άγιος Στέφανος ή μέσω fax στο 210 6217 105.


