(Κατάνα)

Η ΕΠΩΝΥΜΗ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ για
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΊΑ με ΔΙΆΡΚΕΙΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ!
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*Για αγορές από 1.09.2022 έως 28.02.2023
Για τους όρους συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στα συνεργαζόμενα
καταστήματα γεωργικών φαρμάκων ή στο www.hellafarm.gr

ΔΕΛΤΊΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Περιοχή:

Νομός:

Αρ. κινητού / Τηλ.:

E-mail:

Καλλιεργώ τα εξής:
1. Καλλιέργεια:

Έκταση σε στρ.:

2. Καλλιέργεια:

Έκταση σε στρ.:

3. Καλλιέργεια:

Έκταση σε στρ.:

Μία συμμετοχή = 100 γρ. (2χ50 γρ.) Katana®

Σύνολο Αγορών

Σύνολο Συμμετοχών

Με την παρούσα αποδέχομαι την επικοινωνία από την εταιρεία προκειμένου να ενημερωθώ για τα προϊόντα της: NAI

Τρόπος Υποβολής:

OXΙ

ΣΦΡΑΓΊΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ:

Μπορείτε να υποβάλετε το συμπληρωμένο έντυπο με τους εξής τρόπους:
α) στο συνεργαζόμενο κατάστημα
β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 1οχλμ Λεωφ. Παιανίας
Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία, PO BOX 100, αφού έχει σφραγιστεί από
το συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς και με σφραγίδα παραλαβής από
τα ΕΛΤΑ έως 28/02/2023.
γ) με email στο info@hellafarm.gr έως 28/02/2023, αφού έχει σφραγιστεί
από το συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς.
Δελτία που θα αποσταλούν με μεταγενέστερη ημερομηνία παραλαβής
από τα ΕΛΤΑ ή / και ασφράγιστα ή / και με ανακριβή στοιχεία ποσότητας
αγοράς ή / και με λάθος στοιχεία επικοινωνίας θα είναι άκυρα.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Συμμετέχοντα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό
αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τον αφορούν, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του Διαγωνισμού, σύμφωνα με
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller).Πρόσβαση στο αρχείο για
σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχουν και οι υπάλληλοι της εταιρείας (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν και δεν διαβιβάζεται εκτός Ε.Ε. Σκοπόςτης συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας
των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή και (β) η επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ενημέρωση τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον
ανακηρυχθούν νικητές) και την διαδικασία παράδοσης του Δώρου στον νικητή. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού, τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, πλην όσων έχουν δηλώσει την ρητή συναίνεση τους αναφορικά με
τυχόν μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ή/και νέα προϊόντα και υπηρεσίες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι Συμμετέχοντες έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση
των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της
συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα Tηλ: +30 210
6475600 e-mail: contact@dpa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα marketing της εταιρείας στο τηλέφωνο 210-6800900.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Α.Α.Δ.Α.: 70.161 (Υ.Α. Τροποποίησης 6601/64442/2.10.2017)

Αθήνα: 1ο χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου
Τ.Θ.100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 68 00 900
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907
info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr
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Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι είτε θα έχουν παραδώσει στα
συνεργαζόμενα με τη ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. καταστήματα έως την 28/02/2023 συμπληρωμένο δελτίο συμμετοχής με τα πλήρη, επίκαιρα και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας και αγοράς προϊόντος, είτε θα έχουν αποστείλει ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το σχετικό δελτίο στη ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. μέχρι την 28/02/2023.
Δελτία που θα αποσταλούν με μεταγενέστερη ημερομηνία παραλαβής από τα ΕΛΤΑ ή / και ασφράγιστα ή / και με ανακριβή στοιχεία ποσότητας αγοράς ή / και με
λάθος στοιχεία επικοινωνίας θα είναι άκυρα. Η κλήρωση αφορά αγορά/τιμολόγηση του προϊόντος ΚΑΤΑΝΑ για το χρονικό διάστημα από 1-09-2022 μέχρι και την
28/02/2023. Αν ο νικητής δεν προσκομίσει τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων ή/και αν οι ποσότητες και το είδος των εμπορευμάτων δεν είναι σύμφωνα με όσα
ορίζονται στους όρους συμμετοχής, η συμμετοχή του θα είναι άκυρη και όλα τα δελτία συμμετοχής του θα ακυρώνονται. Τη θέση του νικητή θα παίρνει ο πρώτος
επιλαχών ο οποίος πληροί τους όρους συμμετοχής. Οι όροι συμμετοχής στην κλήρωση είναι διαθέσιμοι στο site www.hellafarm.gr.

