
Επίσημοι Κανόνες για το Chiquita Masterpiece Personality Quiz 

(“Επίσημοι Κανόνες”) 

•  Συμμετοχή: Το κουίζ είναι διαθέσιμο για τα άτομα: (α) που συμμετέχουν σε αυτό σύμφωνα με 

τους Επίσημους Κανόνες που περιγράφονται στο παρόν, (β) είναι 18 ετών και άνω κατά την 

ημερομηνία εισόδου και (γ) τηρούν τους επίσημους κανόνες. Άκυρο όπου απαγορεύεται από 

το νόμο. Αυτό το κουίζ υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και 

τοπικούς νόμους και κανονισμούς. 

•  Συμφωνία με τους Επίσημους Κανόνες: Συμμετέχοντας σε αυτό το κουίζ, συμφωνείτε να 

συμμορφώνεστε πλήρως και άνευ όρων με τους Επίσημους Κανόνες και δηλώνετε και εγγυάστε 

ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

• Τρόπος Συμμετοχής:  Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο για συμμετοχή. Οι συμμετοχές είναι 

απεριόριστες. Τυχόν καταχωρήσεις που θεωρούνται δόλιες, διπλές, ανακριβείς ή ελλιπείς ή δεν 

συμμορφώνονται με τους Επίσημους Κανόνες, ενδέχεται να αποκλειστούν κατά την 

αποκλειστική κρίση της Chiquita. Για να συμμετέχετε, κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται 

το κουίζ, θα σας ζητηθεί: (α) Να συνδεθείτε στον ακόλουθο ιστότοπο: 

https://www.chiquita.gr/masterpiece-quiz, (β) να διαβάσετε και να αποδεχτείτε αυτούς τους 

Επίσημους Κανόνες, (γ) να απαντήσετε στις 6 (έξι) ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν. Κάθε 

ερώτηση θα έχει 5 (πέντε) πιθανές απαντήσεις. (γ) συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας με το 

Όνομά σας, Επώνυμο, Email και Χώρα, και τέλος (δ) ανακαλύψτε τα αποτελέσματα του Κουίζ. 

Τυχόν καταχωρήσεις που περιέχουν γλώσσα ή υλικό που η Chiquita κατά την απόλυτη κρίση 

της, θεωρεί χυδαίο, βίαιο, προκλητικό ή με άλλο τρόπο ακατάλληλο θα απορρίπτεται και θα 

διαγράφεται. 

• Περίοδος κουίζ: Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές στο διαδίκτυο: από τις 3 μ.μ. ET / 9 π.μ. CET 

στις 4 Δεκεμβρίου 2020 και λήγει στις 6 μ.μ. ET / 12 μ.μ. CET στις 29 Ιανουαρίου 2021 

(«Περίοδος Συμμετοχής στο Κουίζ»). Όλες οι διαδικτυακές συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν 

κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής στο κουίζ για να είναι έγκυρες. 

• Δικαιώματα που εκχωρούνται από εσάς: Με την είσοδό σας σε αυτό το κουίζ, κατανοείτε και 

συμφωνείτε ότι η Chiquita θα έχει το δικαίωμα, όπου επιτρέπεται από το νόμο, να 

χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει τα αποτελέσματα της Συμμετοχής σας, συνεχόμενα σε 

ολόκληρο τον κόσμο και χωρίς περιορισμό. Εάν δεν έχετε αποδεχτεί επίσης να λαμβάνετε το 

Newsletter (στην περίπτωση αυτή θα ισχύει η αντίστοιχη πολιτική), τα προσωπικά σας 

δεδομένα θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται 

αποκλειστικά για τους σκοπούς του κουίζ και θα αποθηκευτούν για 2 (δύο) μήνες και στη 

συνέχεια θα διαγραφούν. Η Πολιτική απορρήτου της Chiquita θα εφαρμοστεί. 

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Chiquita Brands 

International Sarl. Εξαιρείται η μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτους (που δεν ανήκουν 

στον όμιλο εταιρειών Chiquita), εκτός εάν αυτό γίνεται για την πραγματοποίηση του κουίζ. Για 

ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε με: privacy@chiquita.com. 

Συμμετέχοντας, συμφωνείτε και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και 

αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων στους όρους που αναφέρονται παραπάνω. 

https://www.chiquita.gr/masterpiece-quiz


• Όροι & Προϋποθέσεις: Η Chiquita διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της 

ευχέρεια, να τροποποιήσει, να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει το 

κουίζ σε περίπτωση που κάποιος ιός, σφάλμα, μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση, 

απάτη ή άλλη αιτία πέρα από τον έλεγχο της Chiquita καταστρέφει ή επηρεάζει τη διαχείριση, 

ασφάλεια, αμεροληψία ή ορθή διεξαγωγή του κουίζ. Οποιαδήποτε απόπειρα από εσάς να 

καταστρέψετε σκόπιμα οποιονδήποτε ιστότοπο ή να υπονομεύσετε τη νόμιμη λειτουργία ή 

ακεραιότητα του κουίζ μπορεί να αποτελεί παραβίαση ποινικού και αστικού δικαίου. Εάν γίνει 

τέτοια προσπάθεια, η Chiquita διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση στο μέγιστο 

βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 

• Περιορισμός ευθύνης: Με την συμμετοχή σας, συμφωνείτε να παραχωρήσετε και να 

προστατεύσετε τα συμφέροντα της Chiquita από οποιαδήποτε ευθύνη, ασθένεια, 

τραυματισμό, θάνατο, απώλεια, αντιδικία, αξίωση ή/και ζημία που μπορεί να προκύψει, άμεσα 

ή έμμεσα, είτε προκαλείται από αμέλεια είτε όχι, από: (i) Τη συμμετοχή σας στο κουίζ (ii) Τις 

τεχνικές αστοχίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε 

αυτήν τη δυσλειτουργία οποιουδήποτε υπολογιστή, καλωδίου, δικτύου, υλικού ή λογισμικού ή 

άλλου μηχανικού εξοπλισμού (iii) Τη μη διαθεσιμότητα ή την μη προσβασιμότητα 

οποιωνδήποτε μεταδόσεων, τηλεφώνων ή υπηρεσιών Διαδικτύου (iv) Τη μη εξουσιοδοτημένη 

ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας συμμετοχής ή στο κουίζ (v) Το 

ηλεκτρονικό ή ανθρώπινο σφάλμα κατά τη διαχείριση του κουίζ ή την επεξεργασία των 

συμμετοχών και (vi) Οποιοδήποτε θέμα ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε αυτό το κουίζ. 

Η Chiquita δεν φέρει καμία αξίωση, υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την κατάσταση ή τη 

χρήση των αποτελεσμάτων του κουίζ και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τα 

αποτελέσματα του κουίζ. Σε καμία περίπτωση η Chiquita δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα του κουίζ ή τη χρήση του. Εάν δεν συμφωνείτε με κανένα 

μέρος αυτών των Επίσημων Κανόνων, μην μπείτε στο Κουίζ. 

• Διαφορές: (α) Σε σχέση με τους συμμετέχοντες που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 

εφαρμοστέο δίκαιο για σκοπούς θεμάτων που σχετίζονται με αυτό το κουίζ είναι η πολιτεία της 

Φλόριντα και οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών (ανάλογα με την περίπτωση), ανεξάρτητα από 

σύγκρουση νομικών δικαίων . Τα δικαστήρια που βρίσκονται στο Broward County της Φλόριντα 

έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση όλων των διαφορών. Όλα τα μέρη 

παραιτούνται αμετάκλητα από το δικαστικό τους δίκαιο. (β) σε σχέση με τους συμμετέχοντες 

που διαμένουν σε άλλες χώρες, το εφαρμοστέο δίκαιο για σκοπούς θεμάτων που σχετίζονται 

με αυτό το Κουίζ είναι αυτός του τόπου τόπο διαμονής ΣΑΣ. Εάν κάποια από αυτές τις 

προϋποθέσεις είναι ή καταστεί άκυρη, η ισχύς των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων θα 

παραμείνει ανεπηρέαστη. Ως προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτό το κουίζ, συμφωνείτε ότι: (α) 

οποιαδήποτε και όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή συνδέονται με αυτό το κουίζ που 

δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ Εσάς και της Chiquita, θα επιλυθούν μεμονωμένα χωρίς να 

καταφύγετε σε οποιαδήποτε μορφή δράσης κατηγορίας. (β) σε καμία περίπτωση καμία από τις 

οντότητες Chiquita δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι Εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή 

οντότητας, για τυχόν τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, έμμεσες, παραδειγματικές ή τιμωρητικές 

ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτό το Κουίζ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έξοδα 

και αμοιβές δικηγόρων που σχετίζονται με αυτά  και (γ) Παραιτείστε από όλα τα δικαιώματα 

πολλαπλασιασμού ή αύξησης των ζημιών. 



• Διαχωρισμός: Συμφωνείτε ότι όλοι οι Επίσημοι Κανόνες είναι λογικοί, έγκυροι και 

εφαρμόσιμοι. Ωστόσο, εάν ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει ότι οποιαδήποτε 

διάταξη των παρόντων Επίσημων Κανόνων είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε 

λόγο, εν όλω ή εν μέρει, οι διατάξεις αυτές θα αναθεωρούνται μόνο στον περιορισμένο βαθμό 

που είναι απαραίτητο για να καταστούν νόμιμες , έγκυρες και εφαρμόσιμες και όλες οι άλλες 

διατάξεις αυτών των Επίσημων Κανόνων θα παραμένουν έγκυρες και εφαρμόσιμες στο μέγιστο 

βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 

• Χορηγός: Ο Χορηγός του Κουίζ είναι η Chiquita Brands International Sàrl, La Tuilière 16, 1163 

Etoy, Ελβετία. Υποβάλλοντας μια συμμετοχή στο Κουίζ που παρατίθεται εδώ, Εσείς, ο 

συμμετέχων, έχετε διαβεβαιώσει θετικά, αποδεχθεί και συμφωνήσει με όλους αυτούς τους 

Επίσημους Κανόνες που ορίζονται στο παρόν. 


