Έχεις τη δύναµη.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ( «Ελληνική Τράπεζα»), µέσω της νέας επικοινωνιακής εκστρατείας
«Πίστη στη ∆ύναµη», καλεί τον κόσµο (πελάτες της και µη) να υποδείξει συνανθρώπους (συγγενείς, φίλους
ή απλούς γνωστούς) στη δύναµη και στις ικανότητες των οποίων πιστεύει και οι οποίοι χρειάζονται
οικονοµική ενίσχυση για να υλοποιήσουν κάποιο όνειρό τους, ή για να επιτύχουν κάποιο στόχο τους.
Πιο συγκεκριµένα
Τηρουµένης της διαδικασίας που προνοείται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, το πρόσωπο µπορεί
να υποβάλει πρόθεση στήριξης («Αιτητής»), σε έντυπη µορφή σε συγκεκριµένα καταστήµατα της Ελληνικής
Τράπεζας ή µέσω του website www.exeistidynami.com υποδεικνύοντας ένα άτοµο, το οποίο επιθυµεί να
βοηθήσει µε τη στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας για την επίτευξη του στόχου του (ο «Επωφελούµενος»).

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής ως Αιτητές και Επωφελούµενοι έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα µόνιµοι κάτοικοι / πολίτες της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ανεξαιρέτως εάν είναι, ή όχι, πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας.
2.

Οι Αιτητές θα πρέπει να είναι 18 ετών και άνω.

3.

Η υποβολή πρότασης είναι δωρεάν.

4.

Ο Αιτητής και ο Επωφελούµενος πρέπει να έχουν λευκό ποινικό µητρώο.

5.

Ο Αιτητής έχει το δικαίωµα να υποβάλει µόνο µία (1) πρόταση στήριξης.

6. Κάθε πρόταση στήριξης θα αξιολογηθεί ξεχωριστά από ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από 8 άτοµα, εργαζόµενους
της Ελληνικής Τράπεζας και ανεξάρτητα πρόσωπα και η οποία θα συσταθεί από την Ελληνική Τράπεζα, για τους σκοπούς
αυτής της εκστρατείας (η «Επιτροπή»).
7.

Οι προτάσεις στήριξης πρέπει να:
• Είναι αληθείς/βασίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα/ιστορίες
• Έχουν τη δυνατότητα µακροπρόθεσµου αντίκτυπου, περιλαµβανοµένου να εµπνεύσουν και άλλους
• Ευαισθητοποιούν το κοινωνικό σύνολο
• Μην επιδιώκουν οικονοµικό όφελος/ κέρδος µακροπρόθεσµα ή βραχυπρόθεσµα
• Υπόκεινται σε οικονοµικό περιορισµό, ως η Τράπεζα καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση της.

8. Η στήριξη υπόκειται σε οικονοµικό περιορισµό, ως η Ελληνική Τράπεζα θα καθορίσει σε κάθε περίπτωση κατά την
απόλυτη κρίση της, και αν η πρόταση στήριξης γίνει αποδεκτή, η Ελληνική Τράπεζα θα είναι υπεύθυνη για παραχώρηση του
ποσού στήριξης που θα καθοριστεί και ο Αιτητής και/ή ο Επωφελούµενος δεν θα έχουν περαιτέρω αξιώσεις.
9. Η Ελληνική Τράπεζα δεν θα αξιολογεί προτάσεις όπου οι στόχοι των Επωφελούµενων αφορούν την ικανοποίηση και
κάλυψη καταναλωτικών αναγκών, την αποπληρωµή ή τη χρηµατοδότηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων.
10. Κάθε πρόταση στήριξης πρέπει να περιλαµβάνει επαρκή στοιχεία για σκοπούς αξιολόγησης. Η Ελληνική Τράπεζα µπορεί
να επικοινωνεί µε τον Αιτητή και/ή τον Επωφελούµενο για λήψη διευκρινίσεων και/ή επιπρόσθετων πληροφοριών για
αξιολόγηση της πρότασης στήριξης.
11. Οι προτάσεις στήριξης µπορούν να υποβληθούν ως αναφέρεται πιο πάνω από τις 07.04.2019 µέχρι και τις 30.06.2019.
12. Ο Αιτητής και ο Επωφελούµενος δεν µπορούν να επικοινωνούν µε τα µέλη της Επιτροπής σε καµία στιγµή κατά τη
διάρκεια της εκστρατείας.
13. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. Η παρουσία 5 εκ των µελών της Επιτροπής θα
συνιστά απαρτία.
14. H Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων στήριξης, θα λαµβάνει υπόψη τους σχετικούς παρόντες όρους και
προϋποθέσεις, η ερµηνεία των οποίων εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρειά της.
15. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι οριστικές, δεσµευτικές και αµετάκλητες.

16. Η διαδικασία της εκστρατείας θα πραγµατοποιηθεί ως ακολούθως:
• συλλογή προσωπικών στοιχείων Αιτητή περιλαµβανοµένης της σχετικής ∆ήλωσης Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων της Ελληνικής Τράπεζας (η «∆ήλωση»)
• αποστολή εντύπων συγκατάθεσης του Επωφελούµενου και πρότασης στήριξης
• συλλογή προτάσεων στήριξης και συγκατάθεσης Επωφελούµενου από τον Αιτητή
• αξιολόγηση προτάσεων στήριξης από την Επιτροπή και επικοινωνία µε τον Αιτητή και/ή Επωφελούµενο σε
περίπτωση έγκρισης για στήριξη.
• υλοποίηση µέτρων/ ενεργειών στήριξης.
17. Μετά την υποβολή των προσωπικών στοιχείων του Αιτητή στην Ελληνική Τράπεζα, υπάλληλοι της Ελληνικής
Τράπεζας θα επικοινωνούν τηλεφωνικώς µε τον Αιτητή για επεξήγηση της εκστρατείας και αποστολή εντύπου
συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων του Επωφελούµενου, την οποία ο Αιτητής πρέπει να
παραδώσει στον Επωφελούµενο για υπογραφή, καθώς και πρόταση στήριξης. Όταν ο Επωφελούµενος υπογράψει
το έντυπο συγκατάθεσης, ο Αιτητής το επιστρέφει στην Ελληνική Τράπεζα, µαζί µε την πρόταση στήριξης δεόντως
συµπληρωµένη. Αν ο Επωφελούµενος είναι κάτω των 18 ετών, το έντυπο συγκατάθεσης πρέπει να υπογραφεί από
τον γονέα/κηδεµόνα του.
18. Η Ελληνική Τράπεζα, εντός εύλογου χρόνου και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης
του εντύπου συγκατάθεσης του Επωφελούµενου, αποστέλλει στον Επωφελούµενο, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος ή
ταχυδροµικώς, τη ∆ήλωση.
19. Σε περίπτωση που ο Επωφελούµενος δεν συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του από την
Ελληνική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα δεν θα λάβει σχετική πρόταση στήριξης και θα διαγράψει, άµεσα, τα προσωπικά
δεδοµένα του Αιτητή που συνέλεξε στο αρχικό στάδιο της εκστρατείας.
20. Ο Αιτητής και/ή ο Επωφελούµενος πρέπει να µπορούν να στηρίξουν την πρόταση στήριξής τους παρουσιάζοντας
επαρκή, κατά την κρίση της Επιτροπής και/ή της Ελληνικής Τράπεζας, αποδεικτικά στοιχεία.
21. Οι προτάσεις στήριξης που θα εγκριθούν για υλοποίηση, θα χρησιµοποιηθούν για προβολή της εκστρατείας µέσω
οπτικοακουστικού υλικού (videos και/ή φωτογραφίες), το οποίο θα δηµοσιοποιηθεί σε έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα κατά την
κρίση της Ελληνικής Τράπεζας (website, τύπος κτλ.)
22. Η έγκριση των προτάσεων στήριξης δεν συνεπάγεται προώθηση/δηµοσίευσή ως αναφέρεται στους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις και µη παροχή συγκατάθεσης για προώθηση/δηµοσίευση ως αναφέρεται στους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις δεν αποτελεί κριτήριο για έγκριση πρότασης στήριξης.
23. Η τελική µορφή αναφοράς, δηµοσίευσης ή παραγωγής κάθε πρότασης στήριξης εναπόκειται εξ ολοκλήρου
στην Ελληνική Τράπεζα. Όπου χρειαστεί, κάθε ιστορία, στο πλαίσιο της δηµοσιοποίησής της, δυνατό να τύχει περαιτέρω
επεξεργασίας, χωρίς αλλοίωση της πραγµατικότητάς της και τηρουµένων των προνοιών του Γενικού Κανονισµού
Προστασίας ∆εδοµένων («ΓΚΠ∆») και της ∆ήλωσης.
24. Αν ο Επωφελούµενος είναι κάτω των 18 ετών, η υλοποίηση της πρότασης στήριξης καθώς επίσης και η προβολή/
δηµοσιοποίησης ως αναφέρεται στους παρόντες όρους & προϋποθέσεις πρέπει να γίνει στην παρουσία του γονέα/
κηδεµόνα του.
25. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των Αιτητών και των Επωφελούµενων θα γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ ΓΚΠ∆ και σχετικού Κυπριακού νοµοθετικού πλαισίου, αποκλειστικά για τις ανάγκες της
διεξαγωγής της παρούσας εκστρατείας και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και δε θα χρησιµοποιηθούν για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό στο µέλλον. Τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα θα καταστραφούν εντός 2 χρόνων από τη λήξη
αυτής της εκστρατείας.
26. H Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να ανακαλέσει την εκστρατεία και/ή να τροποποιήσει ή να µεταβάλει
οποιονδήποτε όρο της οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη κρίση της. Τυχόν τροποποιήσεις θα είναι δεσµευτικές για όλους
τους εµπλεκόµενους και η Ελληνική Τράπεζα ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει αναφορικά µε τις εν λόγω τροποποιήσεις.
27. Η Ελληνική Τράπεζα και τυχόν τρίτα µέρη που εµπλέκονται στη διοργάνωση και την υλοποίηση των προτάσεων
υποστήριξης µε σχετική συµφωνία τους µε την Ελληνική Τράπεζα ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά δεδοµένα
των Αιτητών και των Επωφελούµενων για σκοπούς της παρούσας εκστρατείας, τηρουµένων των προνοιών του εκάστοτε
εν ισχύ ΓΚΠ∆ και σχετικού Κυπριακού νοµοθετικού πλαισίου.
28. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και εφαρµόζονται µε τη ∆ήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος τους.
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29. Η συµµετοχή στην εκστρατεία συνεπάγεται δηµοσιοποίηση, σε οποιαδήποτε γλώσσα και µε τη χρήση κάθε µέσου
(έντυπου ή ηλεκτρονικού) και οποιουδήποτε είδους τεχνικής, της ιστορίας Επωφελούµενου που εγκρίθηκε από την
Ελληνική Τράπεζα, περιλαµβανοµένων αναγκαίων προσωπικών δεδοµένων του.
30. Οι προτάσεις/ιστορίες που θα επιλεχθούν, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.exeistidynami.com, είτε σε µορφή
video είτε µε απλή αναφορά στα γενικά δεδοµένα/στοιχεία της ιστορίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκστρατεία, µπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22500811/12/13 ή
µε email στο exeistidynami@hellenicbank.com.

