
 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Combine DRIVER Challenge 2021” 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Ο «Διαγωνισμός Φωτογραφίας Combine “DRIVER Challenge 2021”» (εφεξής η «Δραστηριότητα») 

εντάσσεται στην Υπηρεσία Ψηφιακών Ειδήσεων John Deere (John Deere Digital News Service) και 

διοργανώνεται από την John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, 

Γερμανία (εφεξής η «John Deere»). 

 

Σκοπός της καμπάνιας 

Ο σκοπός της Δραστηριότητας αυτής είναι η αποστολή φωτογραφιών/ιστοριών θερισμού από 

πελάτες που διαθέτουν θεριζοαλωνιστικές μηχανές John Deere και οι οποίες απεικονίζουν τις 

θεριζοαλωνιστικές μηχανές John Deere στην πράξη.  

 

Διάρκεια καμπάνιας 

Η Δραστηριότητα θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2021 και θα λήξει την 30η Σεπτεμβρίου 2021. Στη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου της John Deere θα μπορούν να 

ψηφίζουν το φωτορεπορτάζ που τους αρέσει περισσότερο. Το φωτορεπορτάζ που θα έχει 

συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους στο τέλος της Δραστηριότητας κερδίζει. Οι νικητές της 

Δραστηριότητας θα ανακοινωθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2021. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με 

την John Deere μέσω e-mail εντός 21 ημερών από την ειδοποίησή του, θα οριστεί νέος νικητής στον 

οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης της ειδοποίησης, 

η John Deere δεν υποχρεούται να προβεί σε περαιτέρω έρευνες. 

Η John Deere διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει τη Δραστηριότητα John Deere για 

εύλογη αιτία, ιδιαίτερα αν δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί την ορθή διεξαγωγή της Δραστηριότητας 

για τεχνικούς ή νομικούς λόγους. Οι εν λόγω λόγοι μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικά προβλήματα 

(σφάλματα υλικού ή/και λογισμικού, «ιούς» στο σύστημα υπολογιστών, κακόβουλους χειρισμούς, 

κλπ.), αλλαγές στους όρους χρήσης, ή άλλες αποφάσεις. Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία αξίωση 

λόγω πρόωρης καταγγελίας που οφείλονται στους προαναφερθέντες λόγους. Εκτός από τα 

παραπάνω, η John Deere, με το παρόν, ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί 

τη διαθεσιμότητα και λειτουργία της Δραστηριότητας. 

 

Συμμετοχή 

Για να λάβετε μέρος στη Δραστηριότητα, χρειάζεστε μια φωτογραφία που απεικονίζει εσάς και τη 

θεριζοαλωνιστική μηχανή John Deere σας στην πράξη. Αποστείλετέ την στη συλλογή φωτογραφιών 

του Διαγωνισμού και προσθέστε την ιστορία σας που αφορά τις επιδόσεις της στην πράξη. Οι 



συμμετέχοντες πρέπει να μας παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα (όνομα, επώνυμο, φύλο, χώρα, 

διεύθυνση e-mail) και να αποδεχθούν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. 

Η συμμετοχή στη Δραστηριότητα είναι εντελώς εθελοντική. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι 

δωρεάν, με εξαίρεση το κόστος διαβίβασης του υλικού από το κινητό τηλέφωνο του συμμετέχοντα 

ή τη χρέωση του παρόχου διαδικτυακής σύνδεσης.  

Για λόγος σαφήνειας, δηλώνεται ρητά ότι η συμμετοχή στη Δραστηριότητα δεν υπόκειται σε ούτε 

συνδέεται κατά κανένα τρόπο με την αγορά τυχόν εμπορευμάτων ή υπηρεσιών. 

Βραβεία 

• 1ο έως 3ο Βραβείο: Επίσκεψη VIP στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της John Deere στις 

περιοχές Zweibrücken, Mannheim και Bruchsal της Γερμανίας. Ταξίδι 3 ημερών για 2 άτομα 

στη Γερμανία που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια (αν απαιτούνται), διαμονή και 

μετακινήσεις. Προσωπική ξενάγηση στις εγκαταστάσεις μας στις περιοχές Zweibrücken, 

Mannheim και Bruchsal της Γερμανίας.  

• 4ο Βραβείο: Κουπόνι για το ηλεκτρονικό κατάστημα της John Deere: €250,- 

• 5ο Βραβείο: Κουπόνι για το ηλεκτρονικό κατάστημα της John Deere: €150,- 

• 6ο Βραβείο: Κουπόνι για το ηλεκτρονικό κατάστημα της John Deere: €100,- 

• 7ο έως 16ο Βραβείο: Κουπόνι για το ηλεκτρονικό κατάστημα της John Deere: €50,-  

 

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τον τοπικό αντιπρόσωπο της John Deere στα μέσα Οκτωβρίου 2021 / 

όχι αργότερα από 4 εβδομάδες μετά το τέλος της Δραστηριότητας. 

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχουν οι 

ίδιοι. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να εισάγονται ορθά και σε πλήρη μορφή κατά τη 

διαδικασία εγγραφής. 

Επιλεξιμότητα, Αποκλεισμός 

Στη Δραστηριότητα μπορούν να πάρουν μέρος όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 

14ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν η συμμετοχή αποκλείεται ρητά. Δεν επιτρέπεται η απονομή 

βραβείων σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που 

ο συμμετέχων δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του [21ο έτος στο ΗΒ] ή δεν είναι, για 

κάποιον άλλον λόγο, νομικά ικανός ή πλήρως ικανός, χρειάζεται άδεια από τους γονείς (ή άλλους 

νόμιμους κηδεμόνες) του για να συμμετάσχει στη Δραστηριότητα. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή 

ανά άτομο στη Δραστηριότητα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών 

μαζικής συμμετοχής τρίτων. 

Οι εργαζόμενοι της Deere & Company, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων εταιρειών 

και των θυγατρικών της, με την έννοια της Ενότητας 15 και εξής του AktG (Γερμανικός Κώδικας 

Εταιρικής Διακυβέρνησης) και των άμεσων συγγενών τους, των εργαζομένων της αντιπροσωπείας και 

όλων των ατόμων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Δραστηριότητας, 

αποκλείονται από τη συμμετοχή. 

Η John Deere δικαιούται να αποκλείσει μεμονωμένα άτομα από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό για 

εύλογη αιτία, π.χ. τυχόν παραβίαση ή μη τήρηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, (απόπειρα) 

κακόβουλου χειρισμού, κ.λπ. και διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε ένδικα μέσα. Δικαιούται 

επίσης να αρνηθεί τη χορήγηση ή να ζητήσει την επιστροφή των βραβείων εκ των υστέρων, αν 



πληρούνται οι προϋποθέσεις αποκλεισμού. Σε περίπτωση αποκλεισμού για εύλογη αιτία, 

ο αποκλειόμενος συμμετέχων δεν δικαιούται να προβάλει καμία αξίωση κατά της John Deere. 

 

Παροχή και ανάθεση δικαιωμάτων, απαγορευμένο και μη αποδεκτό περιεχόμενο 

Μέσω της αποστολής σχεδίων/φωτογραφιών στον διαδικτυακό τόπο www.agrogroup.gr στο πλαίσιο 

της Δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συμφωνούν ότι εκχωρούν στην John Deere 

το δικαίωμα χρήσης όλων των σχεδίων/φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 

σκοπών εκτύπωσης και χρήσης τους στις δημοσιεύσεις της John Deere.  

Κάθε συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι είναι ο μοναδικός και νόμιμος κάτοχος Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

του απεσταλμένου σχεδίου/φωτογραφίας, γεγονός που σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

σχέδιο/φωτογραφία δημιουργήθηκε προσωπικά και ανεξάρτητα από τον συμμετέχοντα που το 

απέστειλε, ενώ δεν υπόκειται σε δικαιώματα τρίτων. Ο συμμετέχων αποδέχεται την αμετάκλητη 

συναίνεσή του για τη χρήση, δηλ. τη δημοσίευση και διάδοση του σχεδίου/φωτογραφίας, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, από την John Deere. 

Όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο συμμετέχων που αποστέλλει 

την εικόνα/φωτογραφία εκχωρεί στην John Deere, καθώς και στις συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, το 

μη αποκλειστικό και υποκείμενο σε άδεια χρήσης δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο 

σχέδιο/φωτογραφία για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τον 

χρόνο, τη γεωγραφική περιοχή και το περιεχόμενο, σε περίπτωση που ο συμμετέχων κερδίσει κάποιο 

βραβείο. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά την αντιγραφή, διάδοση, προβολή, δημόσια διάθεση, 

επεξεργασία και τροποποίηση του αντίστοιχου σχεδίου/φωτογραφίας σε οποιοδήποτε μέσο, π.χ. σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις στους 

διάφορους διαύλους επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από την John Deere, καθώς και οι έντυπες 

δημοσιεύσεις, όπως φυλλάδια, διαφημιστικά έντυπα, μπάνερ, αφίσες, ημερολόγια. 

Η χορήγηση και εκχώρηση δικαιωμάτων ανταμείβεται με τα επιμέρους βραβεία που καθορίζονται 

στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. 

Αν το απεσταλμένο σχέδιο/φωτογραφία απεικονίζει άλλα αναγνωρίσιμα άτομα, ο συμμετέχων 

εγγυάται ρητά ότι έχει λάβει την αντίστοιχη γραπτή συναίνεση όλων αυτών των ατόμων και ότι θα 

υποβάλει τις εν λόγω συναινέσεις στην John Deere μετά από σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση μη 

υποβολής των παραπάνω συναινέσεων ή οποιασδήποτε αξίωσης προκύψει σχετικά, την ευθύνη 

φέρει ο συμμετέχων. 

Η John Deere εγγυάται ότι τα σχέδια/φωτογραφίες που αποστέλλονται από κάθε συμμετέχοντα 

ο οποίος δεν θα κερδίσει βραβείο στον Διαγωνισμό θα διαγράφονται και δεν θα χρησιμοποιούνται 

περαιτέρω από την John Deere για οποιονδήποτε άλλον σκοπό μετά το τέλος της καμπάνιας. 

Τα σχέδια/φωτογραφίες δεν επιτρέπεται να απεικονίζουν απαγορευμένο ή μη αποδεκτό 

περιεχόμενο. Για λόγους σαφήνειας, διευκρινίζεται ότι η φράση «απαγορευμένο και μη αποδεκτό 

περιεχόμενο» σημαίνει σχέδια/φωτογραφίες (i) που απεικονίζουν ή ενθαρρύνουν τις διακρίσεις 

εναντίον ατόμων με βάση προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η φυλή, η εθνότητα, το χρώμα, η εθνική 

καταγωγή, η θρησκεία, η ηλικία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου, 

η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, η ιατρική ή γενετική πάθηση, κ.λπ., (ii) που απεικονίζουν 

γυμνό, άτομα σε αποκαλυπτικές ή προκλητικές στάσεις, ή δραστηριότητες που είναι υπερβολικά 

αποκαλυπτικές ή σεξουαλικά προκλητικές, (iii) που προάγουν ή απεικονίζουν τη χρήση ναρκωτικών 



ή άλλων παράνομων ουσιών, (iv) που κατά τα άλλα θεωρούνται μη αποδεκτά από την John Deere 

σύμφωνα με τη δική της αποκλειστική και διακριτική ευχέρεια με βάση βλάσφημο, αμφιλεγόμενο 

ή κατά τα άλλα προσβλητικό περιεχόμενο.  

Σε περίπτωση σχεδίων/φωτογραφιών που απεικονίζουν απαγορευμένο ή/και μη αποδεκτό 

περιεχόμενο, η John Deere έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της αποκλειστική και διακριτική 

ευχέρεια, να διαγράψει αμέσως και να καταγγείλει τα εν λόγω σχέδια/φωτογραφίες.  

Η John Deere δικαιούται επίσης να διαγράψει όλα τα σχέδια/φωτογραφίες που δεν συμμορφώνονται 

με τους κανόνες ασφάλειας της John Deere, δηλ. χειρισμός μηχανημάτων από παιδιά ή μη 

καταρτισμένα άτομα, οδήγηση μηχανημάτων χωρίς την απαιτούμενη ζώνη ασφάλειας, 

ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που θα μπορούσε να προκαλέσει ατυχήματα ή τραυματισμούς. 

Μόνο τα σχέδια/φωτογραφίες που τηρούν αυτούς τους κανόνες θα δημοσιεύονται μετά από 

επιθεώρηση της John Deere. 

 

Ευθύνη 

Η ευθύνη της John Deere, του νομικού εκπροσώπου της, των εργαζομένων και των εντεταλμένων 

αντιπροσώπων της που απορρέει ή σχετίζεται με τη Δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη σχετική 

νομική βάση, περιορίζεται στην πρόθεση ή τη βαριά αμέλεια. 

Ο παραπάνω περιορισμός ευθυνών αφορά ιδιαίτερα ζημίες που οφείλονται σε σφάλματα, 

καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, ειδικότερα όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στον 

διαδικτυακό τόπο της Δραστηριότητας, σε περίπτωση δυσλειτουργιών του τεχνικού εξοπλισμού και 

του διακομιστή, εσφαλμένου περιεχομένου, απώλειας ή διαγραφής δεδομένων ή «ιών» 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο περιορισμός της ευθύνης που αναφέρεται παραπάνω δεν ισχύει για 

ζημίες που οφείλονται σε βλάβη εναντίον της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, ή σε 

παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (θεμελιώδεις υποχρεώσεις). 

Οι ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις είναι αυτές που η σύμβαση πρέπει να χορηγεί στον 

συμμετέχοντα σύμφωνα με το νόημα και τον σκοπό της ή εκείνες η εκπλήρωση των οποίων καθιστά 

δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και εκείνες στην τήρηση των οποίων μπορεί να βασίζεται 

τακτικά ο συμμετέχων. Σε περίπτωση παραβίασης των ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων που 

οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια, η John Deere θα είναι υπεύθυνη μόνο για τις ζημίες που προβλέπονται 

κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης και χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο τύπο σύμβασης, εκτός 

αν τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης βασίζονται σε βλάβη κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας 

ή της υγείας. 

 

Προστασία Δεδομένων 

Υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η John Deere. 

Μέσω της συμμετοχής τους στη Δραστηριότητα, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων 

(όνομα, επώνυμο, χώρα, διεύθυνση e-mail, φύλο) συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της Δραστηριότητας. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται, 

υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης της 



Δραστηριότητας και, επομένως, και για την εκπλήρωση της σύμβασης από την John Deere σύμφωνα 

με το Άρθρο 6 (1) παρ. Β, Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR). 

Ο συμμετέχων, αποστέλλοντας σχέδια/φωτογραφίες για τον σκοπό της συμμετοχής στη 

Δραστηριότητα στην οποία απεικονίζονται εκείνος ή/και άλλα άτομα με αναγνωρίσιμο τρόπο, 

εγγυάται ότι έχει λάβει την πρότερη συναίνεση τυχόν τρίτων κατόχων δικαιωμάτων. Η John Deere θα 

υποβάλει σε επεξεργασία τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μόνο στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης και 

εκτέλεσης της Δραστηριότητας. Επομένως, η επεξεργασία δεδομένων εξυπηρετεί την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Αν ο συμμετέχων δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, χρειάζεται άδεια από τους γονείς 

(ή άλλους νόμιμους κηδεμόνες) του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 

Ο συμμετέχων αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση νίκης στον Διαγωνισμό, το όνομά του [όνομα και 

επώνυμο] θα αναφερθεί σε δημοσιεύσεις στο πλαίσιο της Δραστηριότητας.  

Τα δεδομένα που παρέχονται από τον συμμετέχοντα θα διαγράφονται αμέσως μετά το τέλος της 

Δραστηριότητας, εκτός αν ο συμμετέχων έχει δώσει τη συναίνεσή του για περαιτέρω επεξεργασία ή 

αν υπάρχει νομική υποχρέωση για διατήρηση των δεδομένων. Στην τελευταία περίπτωση, θα 

επιβάλλεται περιορισμός για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. Τα δεδομένα 

θα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της Δραστηριότητας 

(π.χ. για τη αποστολή του βραβείου), εκτός αν ο συμμετέχων έχει δώσει τη συναίνεσή του για 

περαιτέρω επεξεργασία. 

Καθώς αυτή η Δραστηριότητα είναι μέρος της Υπηρεσίας Ψηφιακών Ειδήσεων (Digital News Service), 

ο συμμετέχων αποδέχεται την ξεχωριστή του συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων του στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Ψηφιακών Ειδήσεων (Digital News Service). Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την 

εκτέλεση αυτής της Δραστηριότητας, καθώς και σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων για την παροχή της Υπηρεσίας Ψηφιακών Ειδήσεων (Digital News Service), επισκεφτείτε 

τον διαδικτυακό τόπο: http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-

consent/marketing-consent_el_GR.pdf 

Διάφορα 

Σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων 

συμμετοχής καταστούν κενές ή άκυρες, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται. Οι 

άκυρες ή ατελείς διατάξεις θα αντικαθίστανται από έγκυρο περιεχόμενο που προσεγγίζει όσο το 

δυνατόν περισσότερο το νόημα του μη έγκυρου περιεχομένου. 

Δεν επιτρέπεται η δικαστική προσφυγή. 

Η Δραστηριότητα και οι Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής διέπονται από τη γερμανική νομοθεσία. 


