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Όροι του διαγωνισμού #EuropeDay ECB-QuizDuel 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με την υποστήριξη της MAG Interactive AB, διοργανώνει 
διαγωνισμό κουίζ με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης 2021. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 
3 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 Κεντρικής Ευρώπης έως τις 23 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59 Κεντρικής 
Ευρώπης. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)1 και πληρούν 
τις προϋποθέσεις εγγραφής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή QuizDuel2. 

Για να παίξουν το κουίζ και να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οι παίκτες θα πρέπει: 

1) να κάνουν λήψη της εφαρμογής QuizDuel για κινητές συσκευές και να δημιουργήσουν 
λογαριασμό ή να συνδεθούν σε αυτόν, 

2) να παίξουν το κουίζ #EuropeDay που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 
απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις, 

3) να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση europeday@maginteractive.com 
με στιγμιότυπο της οθόνης (screenshot) στην οποία ολοκληρώνεται το κουίζ και εμφανίζεται το 
όνομα χρήστη και τα αποτελέσματα κάθε γύρου του κουίζ που δείχνουν ότι και οι 18 ερωτήσεις 
έχουν απαντηθεί σωστά. 

Μετά την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού (23 Μαΐου 2021), θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με την 
οποία θα επιλεγούν δέκα (10) νικητές μεταξύ των συμμετεχόντων που απάντησαν σωστά και στις 
18 ερωτήσεις του κουίζ και απέστειλαν στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) ως αποδεικτικό στοιχείο στη 
διεύθυνση europeday@maginteractive.com (όπως περιγράφεται στο βήμα 3 παραπάνω). Αφού 
πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία επιλογής: 

1) οι νικητές θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την MAG Interactive AB που θα 
τους ενημερώνει ότι κέρδισαν τον διαγωνισμό και θα τους ζητά: 

o αποδεικτικό στοιχείο ότι κατοικούν στην ΕΕ, 

o αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, 

o τη διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποσταλεί το βραβείο: 

 
1 Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η 

Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλ άδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, η 
Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, 
η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Φινλανδία και η Σουηδία. 

2  Σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της MAG Interactive AB, όσοι επιθυμούν να παίξουν τα παιχνίδια ή 
να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της εν λόγω εταιρείας θα πρέπει ανάλογα με τη χώρα καταγωγής 
τους να έχουν συμπληρώσει το ακόλουθο ελάχιστο όριο ηλικίας: 16 έτη – Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, 
Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Σλοβακία· 15 έτη – Φινλανδία· 14 έτη – Αυστρία· 13 έτη – 
όλες οι άλλες χώρες. 

https://www.maginteractive.com/
mailto:europeday@maginteractive.com
mailto:europeday@maginteractive.com
https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
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2) μόλις λάβει τις ζητούμενες πληροφορίες, η MAG Interactive AB θα γνωστοποιήσει τις διευθύνσεις 
παράδοσης των επιλεγμένων νικητών στην ΕΚΤ για τον αποκλειστικό σκοπό της παράδοσης των 
βραβείων από την ΕΚΤ, 

3) η ΕΚΤ θα παραδώσει το iPad Pro 11 στη διεύθυνση που οι νικητές έχουν ήδη υποδείξει μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Οι υπάλληλοι και τα μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) 
και της MAG Interactive AB – ή οι στενοί τους συγγενείς (σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, παιδιά ή αδέρφια) – 
δεν μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

Ισχύουν επίσης οι Όροι Χρήσης της MAG Interactive AB’s. 

Τυχόν εγγραφή που δεν θεωρείται σύμφωνη με τους παρόντες όρους θα επιφέρει τον αποκλεισμό του 
ενδιαφερομένου.  

 

Προστασία δεδομένων 

1. Νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων που εφαρμόζεται στην ΕΚΤ 

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα παρέχουν οι συμμετέχοντες θα 
γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων.3  

2. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε; 

Η ΕΚΤ θα επεξεργαστεί τα δεδομένα που παρείχαν οι νικητές όταν δημιούργησαν τον λογαριασμό στην 
εφαρμογή QuizDuel, δηλ. το όνομα χρήστη, καθώς και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την παράδοση του βραβείου (δηλαδή, όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διεύθυνση παράδοσης). 

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας; 

Η ΕΚΤ είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΕΚΤ είναι 
αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.  

Ο διαγωνισμός φιλοξενείται από τον σουηδικό εξωτερικό πάροχο MAG Interactive AB, ο οποίος 
επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της εφαρμογής QuizDuel για κινητές συσκευές. 

4. Γιατί θέτουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και 
ποια είναι η νομική βάση για αυτό; 

Η συλλογή και η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συναίνεση 
των συμμετεχόντων για τον σκοπό της διαχείρισης του διαγωνισμού, όπως η επικοινωνία με τους 
συμμετέχοντες και η παροχή σε αυτούς των σχετικών πληροφοριών, η απονομή των βραβείων και η 
δημοσίευση των ονομάτων χρήστη των νικητών στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ ή/και της MAG Interactive 
AB, καθώς και στα αντίστοιχα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter και LinkedIn). 

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ζητήθηκαν δηλώνει τη συναίνεση των 
συμμετεχόντων στην επεξεργασία που αναφέρεται παραπάνω. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας 

 
3  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 

2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της 
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39). 

https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A295%3ATOC
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της ΕΚΤ στη διεύθυνση youth@ecb.europa.eu. Η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διακόπτεται αμέσως μόλις αποσυρθεί η συναίνεση. Ωστόσο η πρότερη επεξεργασία θα 
παραμείνει νόμιμη. 

5. Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα σας; 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν οι συμμετέχοντες για να συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό θα αποκαλυφθούν σε αρμόδιους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της ΕΚΤ, 
οι οποίοι διαχειρίζονται τον διαγωνισμό. 

Τα ονόματα χρήστη των νικητών που θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο και στα κανάλια κοινωνικής 
δικτύωσης της ΕΚΤ ή/και της MAG Interactive AB θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.  

6. Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας; 

Η ΕΚΤ θα αποθηκεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τρεις (3) μήνες, ξεκινώντας από την 
ημερομηνία υποβολής αυτών των δεδομένων. Μόλις λήξει η τρίμηνη περίοδος τα δεδομένα θα 
διαγραφούν. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο ή στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης της ΕΚΤ (Instagram, Twitter ή LinkedIn) θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα αυτό 
αναφέρεται στη δήλωση των σχετικών δικτυακών τόπων/σχετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

7. Τα δικαιώματά σας 

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, να τα 
διορθώσετε και (με ορισμένους περιορισμούς) να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή τους ή τον 
περιορισμό της επεξεργασίας τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Μπορείτε να ασκήσετε τα 
δικαιώματά σας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας 
της ΕΚΤ στη διεύθυνση youth@ecb.europa.eu. 

Για κάθε άλλη ερώτηση που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ στη διεύθυνση dpo@ecb.europa.eu.  

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
(EDPS) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Ακύρωση και εφαρμοστέο δίκαιο 

Η ΕΚΤ και η MAG Interactive AB διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν ανά πάσα στιγμή το σύνολο ή 
μέρος του διαγωνισμού. 

Αυτός ο διαγωνισμός θα διέπεται από το γερμανικό δίκαιο. Η ΕΚΤ αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που 
δεν καλύπτονται συγκεκριμένα από τους παρόντες όρους του διαγωνισμού, οι δε αποφάσεις της 
θεωρούνται οριστικές. Τυχόν αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
λήξης του διαγωνισμού. 

 
Η μετάφραση του παρόντος εγγράφου είναι ανεπίσημη. Νομική ισχύ έχουν μόνο οι όροι 
αυτού του διαγωνισμού στα αγγλικά.  
 

mailto:youth@ecb.europa.eu
mailto:youth@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu/

