
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TEST-DRIVE  ! !
1. Για την διεξαγωγή των Test drive και την διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, η Mercedes 

– Benz Hellas σε συνεργασία µε την Marketing 1to1 LTD, δηµιούργησαν την ειδική 
εφαρµογή µέσω της οποίας θα µπορούν οι καταναλωτές να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον 
τους να λαµβάνουν ενηµερωτικό υλικό και  να πραγµατοποιούν Test drive για το µοντέλο 
της επιλογής τους. !

2. Για τους σκοπούς της εφαρµογής τόσο η Mercedes-Benz Hellas όσο και οι διανοµείς του 
επίσηµου δικτύου πωλήσεών της, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδοµένα των 
συµµετεχόντων και τηρούν αρχείο µε τα παραπάνω στοιχεία βάσει του νόµου 2472/97 
για την τήρηση και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε συµµετέχων 
διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης ή και αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδοµένων / 
στοιχείων, βάσει των άρθρων 12 και 13 του Ν.2472/1997 για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων.  !

3. Η Mercedes-Benz Hellas καθώς και οι διανοµείς του επίσηµου δικτύου πωλήσεών της, 
δηλώνουν ρητά ότι έχοντας στην διάθεση τους, τις “ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ” 
των καταναλωτών  οφείλουν :  
  

3.1 Να τηρούν το απόρρητο της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
επεξεργασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά και µόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον 
έλεγχο της. Δηλώνουν ρητά ότι τα στοιχεία που θα παραδοθούν δεν θα 
κοινοποιηθούν σε τρίτους . 

3.2 Να επιλέξουν για την επεξεργασία των δεδοµένων πρόσωπα µε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών 
γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. !
3.3 Να λάβουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των 
δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία 
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή 
αθέµιτης επεξεργασίας. Επίσης θα τηρούν όλες τις οδηγίες που έχει εκδώσει η Αρχή 
Προστασίας για το βαθµό ασφάλειας δεδοµένων, καθώς και για τα µέτρα προστασίας 
που είναι αναγκαίο να λαµβάνονται για κάθε κατηγορία δεδοµένων, εν όψει και των 
τεχνολογικών εξελίξεων. !!

4. Με την αποδοχή των όρων, ο καταναλωτής δηλώνει ότι συµφωνεί και αποδέχεται ότι  η 
Mercedes-Benz Hellas καθώς και οι Εξουσιοδοτηµένοι Διανοµείς διατηρούν το δικαίωµα 
να χρησιµοποιήσουν το κινητό τηλέφωνο ή και το email του για αποστολή διαφηµιστικής 
ενηµέρωσης  στο µέλλον.  !

5. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων επιθυµεί την διαγραφή του από την λίστα αποστολής, 
µπορεί να καλεί Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 µε 17.00 στην Mercedes-Benz Hellas στο 
2106296500. !

6. Η Mercedes-Benz Hellas διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει ή να διακόψει τη λειτουργία της 
εφαρµογής, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εµπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή 
άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει την διακοπή της λειτουργίας ή γενικά σπουδαίο 
λόγο και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των συµµετεχόντων. !

7. Η συµµετοχή στο Test drive προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
όρων στο σύνολό τους. !!!


