
ΡΕΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ - ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 
Λ. Σσγγρού 383 & Πεντέλης 17 ∙ 175 64 Παλαιό Φάληρο ∙ τηλ.: 210 9495000, fax: 210 9495999 ∙ www.reamaternity.gr 

 

 

 

 Όροι Συμμετοχήσ Διαγωνιςμοφ ΡΕΑ για 3 δωρεάν κφκλουσ εξωςωματικήσ 

Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «ΡΕΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξισ «θ Διοργανϊτρια») διοργανϊνει 
θλεκτρονικά μζςω Διαδικτφου (Internet) διαγωνιςμό με τουσ παρακάτω όρουσ: 
 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλοι όςοι ζχουν ανεπιφφλακτα αποδεχκεί 
τουσ παρόντεσ Όρουσ υμμετοχισ και εφόςον είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδασ, ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ζχουν πλιρθ δικαιοπρακτικι ικανότθτα 
(εφεξισ ο «υμμετζχων»). Εξαιροφνται τθσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό οι εργαηόμενοι τθσ 
Διοργανϊτριασ, κακϊσ και οι ςυγγενείσ τουσ  αϋ και βϋ βακμοφ, και οι ςφηυγοι αυτϊν ι τα 
πρόςωπα που ζχουν υπογράψει ενεργό ςφμφωνο ςυμβίωςθσ με τουσ εν λόγω 
εργαηόμενουσ και ςυγγενείσ τουσ αϋ και βϋ βακμοφ. 
 
2. O Διαγωνιςμόσ κα ζχει διάρκεια από τθν Δευτζρα 15 Ιουνίου 2020 και ϊρα 19:00 μζχρι 
τθν Πζμπτθ 2 Ιουλίου 2020 και ϊρα 23:59. 
 
3. Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά μζςω Διαδικτφου (Internet) και ςυγκεκριμζνα 
μζςω τθσ ςελίδασ που διατθρεί θ Διοργανϊτρια ςτο «Facebook» ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ http://www.facebook.com/reamaternity (εφεξισ, θ «Ιςτοςελίδα του 
Διαγωνιςμοφ»).  
 
4. κοπόσ των παρόντων όρων (εφεξισ «Όροι υμμετοχισ») είναι ο κακοριςμόσ των όρων 
ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό κάκε ςυμμετζχοντοσ και τθσ ανάδειξθσ των νικθτϊν ςτο 
πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν 
από μζρουσ των ςυμμετεχόντων ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων όρων. Οι παρόντεσ 
Όροι βρίςκονται αναρτθμζνοι και διαρκϊσ ενθμερωμζνοι κατά τθ διάρκεια του παρόντοσ 
Διαγωνιςμοφ ςτον εξισ δικτυακό τόπο: www.reamatrernity.gr  
 
5. Η διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ ζχει ωσ εξισ: Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να μπει ςτον 
ιςτότοπο http://www.facebook.com/reamaternity. ε ειδικι ανάρτθςθ ςτον ανωτζρω 
ιςτότοπο οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να ακολουκιςουν τα ακόλουκα βιματα: (1) κα 
πρζπει να κάνουν like ςτθν επίςθμθ ςελίδα τθσ Κλινικισ ςτο Facebook 

(http://www.facebook.com/reamaternity) (2) να αποςτείλουν προςωπικό μινυμα ςτο 
inbox τθσ Κλινικισ ςτο Facebook, δθλϊνοντασ το ονοματεπϊνυμο και τθλζφωνο 
επικοινωνίασ. 
 
6. τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ (2/7/2020), όλοι οι ςυμμετζχοντεσ που ζχουν ακολουκιςει τα 
ανωτζρω βιματα, κα μπουν ςε κλιρωςθ και τρεισ (3) από αυτοφσ κα κερδίςουν δωρεάν 
ζνα κφκλο εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ. 
 
Ειδικότερα οι τρεισ (3) νικθτζσ του Διαγωνιςμοφ κα κερδίςουν από ζναν κφκλο ιατρικώσ 
υποβοηθοφμενησ αναπαραγωγήσ, προςφορά τθσ κλινικισ «ΡΕΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.».  
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τθν παροφςα προςφορά ςυμπεριλαμβάνονται: εξετάςεισ και υγειονομικό υλικό, που είναι 
απαραίτθτα και ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το προςφερόμενο δϊρο, οι αμοιβζσ των μαιϊν τθσ 
Μονάδασ Γονιμότθτασ και Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ τθσ Κλινικισ κακϊσ και θ αμοιβι 
των εξειδικευμζνων ιατρϊν - γυναικολόγων που ςυνεργάηονται με τθν Μονάδα 
Γονιμότθτασ ΡΕΑ και προτείνονται ωσ κεράποντεσ από τθν Κλινικι για τθ διεκπεραίωςθ του 
δωρεάν κφκλου εξωςωματικισ, ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ. Ρθτϊσ ορίηεται ότι τα 
προαναφερκζντα δϊρα κα εξαργυρωκοφν ςτθν Κλινικι ΡΕΑ με τθ ςυμμετοχι 
εξειδικευμζνων ιατρϊν - γυναικολόγων, που είναι ςυνεργαηόμενοι με τθν Κλινικι και 
προτείνονται από αυτιν. Ρθτά διευκρινίηεται ότι τα φάρμακα που είναι απαραίτθτα για τθν 
εξωςωματικι γονιμοποίθςθ δεν περιλαμβάνονται ςτο προςφερόμενο δϊρο.  
  
7. Η ανάδειξθ των νικθτϊν του Διαγωνιςμοφ κα γίνει με κλιρωςθ που κα πραγματοποιθκεί 
θλεκτρονικά τθν Παραςκευι 3/7/2020 και ϊρα 12:00. Η κλιρωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτα 
γραφεία marketing τθσ Διοργανϊτριασ (Λεωφ. υγγροφ 377, Παλαιό Φάλθρο), με τθν 
παρουςία δικθγόρου.  
 
8. Οι νικθτζσ, προκειμζνου να διαφυλαχκεί θ αςφάλεια τθσ διαδικαςίασ, κα ενθμερωκοφν 
για τισ λεπτομζρειεσ παραλαβισ του δϊρου τουσ μζςω προςωπικοφ μθνφματοσ ςτο φάκελο 
ειςερχομζνων τουσ (inbox) ςτον προςωπικό λογαριαςμό που διακζτουν ςτθν ιςτοςελίδα  
http://www.facebook.com. Για να επιβεβαιωκεί θ ςυμμετοχι τουσ κακϊσ και το αλθκζσ 
των δθλωκζντων ςτοιχείων τουσ κα πρζπει να προςκομίςουν, όταν τουσ ηθτθκεί από τθ 
Διοργανϊτρια, τθν αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα ι το διαβατιριό τουσ. Οι νικθτζσ κα πρζπει 
να ανταποκρικοφν ςτο θλεκτρονικό μινυμα που τουσ ζχει αποςταλεί ςτο Inbox του 
προςωπικοφ λογαριαςμοφ που διατθροφν ςτθν ιςτοςελίδα  http://www.facebook.com,  
προκειμζνου να δθλϊςουν τθν αποδοχι του δϊρου τουσ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
ειδοποίθςι τουσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ χάνουν οριςτικά το δικαίωμά τουσ επί του δϊρου 
τουσ. Οι νικθτζσ που ζχουν εμπροκζςμωσ αποδεχτεί το δϊρο τουσ, κα πρζπει να προβοφν 
ςτθν εξαργφρωςι του μζχρι τθν 31/5/2021, άλλωσ χάνουν οριςτικά το δικαίωμά τουσ επί 
του δϊρου τουσ. Ο νικθτισ που ζχει κερδίςει τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθ 
Διοργανϊτρια κα πρζπει πρϊτα να κάνει αποδοχι του δϊρου του  ςε ςυνεννόθςθ με τθ 
Διοργανϊτρια εταιρία (τθλ. Επικοινωνίασ 2109495778) και ζπειτα να ζρκει ςε τθλεφωνικι 
επικοινωνία με τθ Μονάδα Γονιμότθτασ και Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ που βρίςκεται 
εντόσ τθσ Κλινικισ ΡΕΑ (τθλ. 2109495172), ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ οποίασ και μόνο κα 
μπορεί να πραγματοποιιςει τισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ που κζρδιςε, προκειμζνου να 
κακοριςκοφν από κοινοφ οι λεπτομζρειεσ αναφορικά με τθν παροχι των ωσ άνω 
αναφερόμενων υπθρεςιϊν.  
 
9. Σα προαναφερκζντα δϊρα είναι ςυγκεκριμζνα, προςωπικά και αποκλείονται: θ 
ανταλλαγι – θ αντικατάςταςι τουσ με άλλα, θ εξαργφρωςι τουσ ςε χριμα ςε οποιαδιποτε 
τιμι, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ ι μεταβίβαςι τουσ ςε τρίτο πρόςωπο.   
 
10. Κατά το ςτάδιο ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό τα μόνα ςτοιχεία που απαιτοφνται είναι 
υποχρεωτικά: ονοματεπϊνυμο και τθλζφωνο επικοινωνίασ. Κατά το ςτάδιο τθσ 
επιβεβαίωςθσ των νικθτϊν, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ κα τθροφνται μζχρι τθν παραλαβι των 
δϊρων κατά τα ανωτζρω. Με τθν ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό ο κάκε υμμετζχων 
ςυγκατατίκεται όπωσ τα προςωπικά του ςτοιχεία χρθςιμοποιθκοφν από τουσ Διοργανωτζσ 
αυςτθρά και μόνο για ςκοποφσ ςυμμετοχισ ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Με τθ 
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ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό κάκε ςυμμετζχων δθλϊνει ρθτά και αποδζχεται όπωσ τα 
προςωπικά του ςτοιχεία ςυλλεχκοφν και χρθςιμοποιθκοφν από τθ Διοργανϊτρια για τθν 
επεξεργαςία τουσ μζςω αυτοματοποιθμζνων ι μθ αυτοματοποιθμζνων μζςων είτε από τθν 
ίδια είτε μζςω οιουδιποτε άλλου προςϊπου διορίςει αυτι για τθ διενζργεια τθσ ωσ άνω 
επεξεργαςίασ κατ' εντολι και για λογαριαςμό τθσ ςτα πλαίςια του παρόντοσ. Σα 
προςωπικά ςτοιχεία των νικθτϊν ςτο Διαγωνιςμό, υπό τθν ιδιότθτά τουσ αυτι, κα 
διατθρθκοφν από τθ Διοργανϊτρια και κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά και μόνο για 
τουσ ςκοποφσ του Διαγωνιςμοφ. ε κάκε περίπτωςθ, τα προςωπικά ςτοιχεία των 
ςυμμετεχόντων κα τθροφνται ςφμφωνα με το 4624/2019, όπωσ ιςχφει, το Ν. 4624/2019 και 
τισ Αποφάςεισ και Οδθγίεσ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και 
το Γενικό Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων - Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (GDPR). Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν το δικαίωμα 
ηθτιςουν οποτεδιποτε και χωρίσ επιβάρυνςθ τθν επιβεβαίωςθ, τροποποίθςθ ι διαγραφι 

των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων που τθροφνται ςτο αρχείο ςφμφωνα με το 
Ν.4624/2019 και τον Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία των Προςωπικϊν 
Δεδομζνων (GDPR) όπωσ ιςχφει. Η Κλινικι δθλϊνει ρθτϊσ και δεςμεφεται ότι ακολουκεί 
τθν αρχι επεξεργαςίασ των ελάχιςτων προςωπικϊν δεδομζνων και τα ωσ άνω δεδομζνα 
που ςυλλζγονται, επεξεργάηονται αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ 
Διαγωνιςμοφ. Περαιτζρω δθλϊνει ότι ζχει λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα, τεχνικά, 
οργανωτικά προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν προςταςία των δεδομζνων αυτϊν.   
 
11. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να ενεργοφν νόμιμα και μζςα ςτα πλαίςια των χρθςτϊν και 
ςυναλλακτικϊν θκϊν. Ο ςυμμετζχων που παραβιάηει ι υπάρχουν υπόνοιεσ ότι επιχειρεί να 
παραβιάςει το δίκτυο, ςφςτθμα ι πρόγραμμα τθσ ιςτοςελίδασ ι προβαίνει ςε οποιαδιποτε 
άλλθ ενζργεια που περιζχει δόλο όςον αφορά τθν ςυμμετοχι ςτθν ενζργεια, αποβάλλεται 
άμεςα και χωρίσ προειδοποίθςθ από το διαγωνιςμό και θ Διοργανϊτρια διατθρεί το 
δικαίωμα να αναφζρει το ηιτθμα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ.  
 
12. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτο 
διαδίκτυο με δικά τουσ τεχνικά μζςα. Κάκε ςυμμετζχων προκειμζνου να πάρει μζροσ ςτο 
Διαγωνιςμό κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Facebook (κατόπιν προθγοφμενθσ 
αποδοχισ από αυτόν των όρων εγγραφισ του Facebook).  Η Διοργανϊτρια δεν 
αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ αναφορικά με τθν εξαςφάλιςθ, τθν υποβοικθςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ διαδικτφου ι τθν παροχι διευκολφνςεων ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Η 
πρόςβαςθ ςτον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ επιτρζπεται μόνο υπό τουσ όρουσ 
λειτουργίασ του οικείου διακομιςτι (server) και τουσ Όρουσ του Διαγωνιςμοφ.  
 
13. Η Διοργανϊτρια οποτεδιποτε, κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια και με απλι ανακοίνωςι 
τθσ ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα http://www.facebook.com/reamaternity διατθρεί το 
δικαίωμα: να ματαιϊςει, να διαφοροποιιςει τθ διάρκεια ι να αναςτείλει προςωρινά το 
Διαγωνιςμό, να τροποποιιςει οποιονδιποτε από τουσ όρουσ του, να αλλάξει τα 
προςφερόμενα δϊρα. ε περίπτωςθ διακοπισ ι ακφρωςθσ ι άλλθσ ενζργειασ κατά τα 
ανωτζρω, οι ςυμμετζχοντεσ δεν κα δικαιοφνται να προβάλουν οποιαδιποτε αξίωςθ κατά 
τθσ Διοργανϊτριασ.  
 
14. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό και θ ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων 
ςυμμετοχισ ςυνεπάγεται τθν πλιρθ και εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων 

http://www.facebook.com/reamaternity


ΡΕΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ - ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 
Λ. Σσγγρού 383 & Πεντέλης 17 ∙ 175 64 Παλαιό Φάληρο ∙ τηλ.: 210 9495000, fax: 210 9495999 ∙ www.reamaternity.gr 

 

 

 

αναφορικά με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο τθσ ιατρικϊσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ 
(ν. 3089/2002, «Περί ιατρικισ υποβοικθςθσ ςτθν ανκρϊπινθ αναπαραγωγι», ν. 3305/2005 
«Εφαρμογι τθσ Ιατρικϊσ Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ», ν. 4272/2014 με κζμα 
"Προςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 
9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν ανταλλαγι, 
μεταξφ των κρατϊν & μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ & 
Ρυκμίςεισ για τθν Ψυχικι Τγεία και τθν Ιατρικϊσ Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ 
διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα) κακϊσ και τισ αποφάςεισ τθσ Αρχισ 
Ιατρικϊσ Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ. 
 
15. Οι υμμετζχοντεσ δεν ζχουν οφτε αποκτοφν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα πάνω ςτα 
ςιματα, ονόματα, ενδείξεισ, εμβλιματα και λοιπά διακριτικά τθσ Διοργανϊτριασ.  
 
16. Οποιαδιποτε διαφορά προκφψει ςχετικά με το Διαγωνιςμό επιλφεται από τα κακ’ φλθν 
αρμόδια δικαςτιρια των Ακθνϊν.  
 
17. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων αυτοφ , οι 
οποίοι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα http://www.Reamaternity.gr 
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