
 

 

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό RISE 
Η αστική εταιρεία μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας 
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 
62Α), αποκαλούμενη εφ’ εξής ως Διοργανωτής, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να 
οργανώσει μια δράση/διαγωνισμό, με σκοπό να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων ιδεών για 
βιώσιμες καινοτομίες στον κλάδο των σούπερ-μάρκετ και προμηθευτών FMCG 
Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής 
των ενδιαφερομένων στο Διαγωνισμό και (εφεξής «Συμμετέχοντες») ανάδειξης των 
νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής του. 
Στα RISE awards, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα 
και την Κύπρο, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και ερευνητές σε ομάδες 
από την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι υποψηφιότητες σε όλες τις κατηγορίες θα πρέπει να 
αφορούν σε δραστηριότητες ή projects που έχουν υλοποιηθεί από 1/1/2015 μέχρι και 
31/6/2019. Κάθε εταιρεία/ομάδα έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες 
κατηγορίες επιθυμεί. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, 
πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι 
εταιρείες/ομάδες. 
Ο διοργανωτής και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή 
ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. 
Διά της συμμετοχής στους στο Διαγωνισμό άπαντες οι Συμμετέχοντες συναινούν στη 
δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από τον Διοργανωτή των επιχειρηματικών ιδεών 
που υποβλήθηκαν και των υλικών/έργων που παρήχθησαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς 
του Διαγωνισμού. 
Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες/ομάδες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις 
υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των 
στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. 

Ο Διοργανωτής δικαιούται κατά την κρίση του να ακυρώσει συμμετοχές που αντιβαίνουν 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς 
συμμετοχών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, 
προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει 
στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην 
προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη. 

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι τα οφέλη που προέκυψαν ή ενδεχομένως θα 
προκύψουν από την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας, των συνεργειών και της 
βιωσιμότητας της ιδέας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της πληρότητας της ομάδας  
κ.λπ. Η κριτική επιτροπή πιθανόν να αναζητήσει από τιυς υποψήφιους και επιπλέον στοιχεία 
για την πληρέστερη αξιολόγηση. 

Ο Διοργανωτής δεν θα προβαίνει σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, 
των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να 
συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε 
διαφορετική κατηγορία. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της 
υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά 
γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που 
διακρίθηκαν σε αυτά. 



 

 

Διά της συμμετοχής στους στο Διαγωνισμό άπαντες οι Συμμετέχοντες συναινούν στη 
δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από τους Διοργανωτές των επιχειρηματικών 
ιδεών που υποβλήθηκαν και των υλικών/έργων που παρήχθησαν στο πλαίσιο και για τους 
σκοπούς του Διαγωνισμού. 

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, ο διοργανωτής  θα ενημερώσει τους 
συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. 

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του 
διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν 
συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να 
προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, 
καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. 

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής 
επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής 
αξίωσής τους. 

Πληροφορίες αναφορικά με τοn Διαγωνισμό, νέα και ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω 
του Ιστοτόπου του Διαγωνισμού σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Νέα και ενημερώσεις που αφορούν αποκλειστικά κάθε συμμετοχή θα γνωστοποιούνται 
στον ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα ενημερώνει 
όλους τους Συμμετέχοντες μέσω e-mail για την πρόκρισή τους ή μη στην επόμενη Φάση 
του Διαγωνισμού. 

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει σε ειδική εκδήλωση για την απονομή βραβείων και για 
την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην 
εκδήλωση, τα ονόματα των νικητών και μια περιγραφή της πρότασής τους θα 
δημοσιοποιηθούν τόσο στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο 
ιστότοπο ανήκει στον Διοργανωτή ή/και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του 
Διαγωνισμού. 

Προσωπικά Δεδομένα Συμμετεχόντων 

Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών απαιτείται η συλλογή και 
επεξεργασία από πλευράς του Διοργανωτή μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους Συμμετέχοντες. 

Τα δεδομένα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας είναι το 
ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και το σύντομο βιογραφικό που κάθε 
Συμμετέχων θα παραχωρήσει με τη συμπλήρωση της φόρμας για την κατάθεση της 
επιχειρηματικής πρότασης 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων περιορίζεται 
αυστηρά και αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζει η πραγματοποίηση του Διαγωνισμού, η 
ανάγκη επικοινωνίας με τους Συμμετέχοντες και η ανάδειξη των νικητών. Τα δεδομένα 
συλλέγονται και επεξεργάζονται για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την επικοινωνία με 
τους Συμμετέχοντες και τις Ομάδες και την ανάδειξη των νικητών. 



 

 

Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, επαρκή και κατάλληλα για 
τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και η επεξεργασία διέπεται από τις αρχές του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης 
νομοθεσίας, με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας των 
Συμμετεχόντων. 

Ο Διοργανωτής θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σε μορφή που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν μια συνεχή σχέση με τους 
Συμμετέχοντες (π.χ διάρκεια Διαγωνισμού) και τα δεδομένα είναι αναγκαία για την 
υλοποίηση του Διαγωνισμού, καθώς και για τη διάρκεια του εκάστοτε ισχύοντος χρόνου 
παραγραφής (π.χ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο θα μπορούσε να εγείρει 
αξιώσεις εναντίον τους) και επιπλέον χρονικό διάστημα 2 μηνών μετά το πέρας του χρόνου 
παραγραφής. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έγερσης σχετικών αξιώσεων, ενδέχεται να 
συνεχίσουν την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους Συμμετέχοντες για όσο 
επιπρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, με βάση την πορεία των αξιώσεων 
που έχουν εγερθεί. 

Σε όλη τη διάρκεια της συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών 
δεδομένων τηρούνται όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προστασίας τους.  

Αν οι Συμμετέχοντες επιλέξουν να μην παράσχουν τα προσωπικά δεδομένα που θα τους 
ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο 
Πρόγραμμα. 

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και τα δικαιώματα που παρέχει η 
κείμενη νομοθεσία, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με το info@ielka.gr. 

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε 
σχετικής αξίωσής τους. 


