
 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Διαβάστε και ελέγξτε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις πριν τη 

συμμετοχή σας στην Καμπάνια " "#TravelByXperia " (η "Καμπάνια") που διοργανώνεται 

από τη Sony Corporation. Με τη συμμετοχή σας στην Καμπάνια θα δηλώσετε ότι 

συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η Καμπάνια δεν χορηγείται, δεν 

προωθείται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε σχετίζεται με το Instagram. Το 

Instagram δια του παρόντος απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη από κάθε 

συμμετέχοντα στην παρούσα Καμπάνια. 

1. Η Καμπάνια είναι ανοιχτή σε άτομα που έχουν λογαριασμό στο lnstagram και έχουν 

ενηλικιωθεί βάσει της νομοθεσίας της χώρας ή περιοχής τους κατά την έναρξη της 

συμμετοχής τους στην Καμπάνια. Τα άτομα που δεν έχουν ενηλικιωθεί κατά τη στιγμή 

της συμμετοχής τους δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην Καμπάνια χωρίς τη 

συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα τους. 

2. Για να συμμετάσχετε στην Καμπάνια, πρέπει να ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα: 

・Βήμα1: Ακολουθήστε τον λογαριασμό @SonyXperia στο lnstagram 

・Βήμα 2: Ανεβάστε στον λογαριασμό σας στο lnstagram φωτογραφίες ή και 

ταινίες που τραβήξατε εσείς προσωπικά με μια συσκευή Xperia και 

προσθέστε τα παρακάτω hashtag: 

✔ #Travel ByXperia 

✔ Το όνομα της χώρας ή περιοχής σας, π.χ. #France 

✔ Το όνομα της συσκευής σας Xperia, π.χ. #Xperia1III (Όλα 

τα smartphone της σειράς Xperia είναι δεκτά). 

3. Οι φωτογραφίες ή και οι ταινίες πρέπει να έχουν ληφθεί με smartphone της σειράς 

Xperia. Ο λογαριασμός σας στο Instagram πρέπει να είναι ρυθμισμένος ως δημόσιος 

για να συμμετάσχει στην Καμπάνια. 

4. Απαγορεύεται οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν ετικέτες ή να υποβάλλουν 

περιεχόμενο δυσφημιστικό, συκοφαντικό, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο, απειλητικό ή 

παράνομο (τόσο αναφορικά με τις φωτογραφίες ή/και ταινίες όσο και με σχετικά 

σχόλια/ετικέτες) ή περιεχόμενο που αποτελεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί εγκληματική ή που επισύρει ποινές αστικής ευθύνης ή άλλως 

παραβιάζει τη νομοθεσία ή τους όρους χρήσης του Instagram. 

5. Θα επιλέξουμε τις φωτογραφίες ή/και τις ταινίες που ακολουθούν την κεντρική ιδέα 

της Καμπάνιας από τις συμμετοχές που ακολουθούν τους παρόντες όρους και 

προϋποθέσεις, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, και θα τις κοινοποιήσουμε στους 

ιστότοπους και τους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ομίλου Sony 

(συλλογικά, "τα Μέσα μας"). Μετά από τη διαδικασία επιλογής, θα επικοινωνήσουμε 

μαζί σας μέσω lnstagram Direct από τον λογαριασμό @SonyXperia lnstagram, για να 



επαληθεύσουμε τα στοιχεία των φωτογραφιών ή/και των ταινιών σας. Αναγνωρίζετε ότι 

δεν θα λάβετε κάποια χρηματική πληρωμή, κάποιο δώρο ή άλλο είδος αξίας (π.χ. 

συσκευές) ως αντάλλαγμα για την επιλογή των φωτογραφιών σας.Δηλώνοντας τη 

συμμετοχή των φωτογραφιών ή/και των ταινιών σας στην Καμπάνια, ο συμμετέχων 

εγγυάται ότι: 

1) Οι φωτογραφίες και/ή οι ταινίες συμμορφώνονται πλήρως με τους παρόντες 

όρους και προϋποθέσεις και με τους Όρους χρήσης του lnstagram. 

2) Οι φωτογραφίες και οι ταινίες είναι αυθεντικές και έχουν τραβηχτεί από τον 

συμμετέχοντα, με χρήση smartphone της σειράς Xperia. 

3) Ο συμμετέχοντας κατέχει όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), ώστε να μας χορηγεί την άδεια χρήσης των 

φωτογραφιών ή/και των ταινιών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, 

4) Οι φωτογραφίες ή/και οι ταινίες δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε 

τρίτου (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της δημοσιότητας, της ιδιωτικής ζωής ή 

οποιωνδήποτε άλλων ισοδύναμων δικαιωμάτων ενός προσώπου), 

5) Έχει ληφθεί άδεια χρήσης (συμπεριλαμβανομένης άδειας από γονείς ή κηδεμόνες, 

σε περίπτωση οποιασδήποτε εικόνας ή οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών 

πληροφοριών παιδιών που περιλαμβάνονται στις φωτογραφίες ή/και τις ταινίες) της 

εικόνας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών πληροφοριών οποιουδήποτε 

προσώπου περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες ή/και τις ταινίες. 

6) Έχουν ληφθεί από τους αντίστοιχους κατόχους οι κατάλληλες άδειες, 

εξουσιοδοτήσεις ή/και βεβαιώσεις για χρήση οποιασδήποτε μουσικής, εικόνων, βίντεο, 

ήχου, φωτογραφιών, κειμένου ή άλλου υλικού που περιέχεται σε αυτές τις φωτογραφίες 

ή/και ταινίες. Ο συμμετέχοντας αναγνωρίζει ότι η υποβολή των φωτογραφιών ή/και 

ταινιών από πηγές τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, άλλων 

ιστότοπων ή ιστολογίων) απαγορεύεται και η χρήση φωτογραφιών ή/και ταινιών τέτοιου 

είδους χωρίς άδεια ενδέχεται να συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

6. Οι συμμετοχές που κοινοποιούνται από εμάς, μπορεί να αποκλειστούν από τα 

μέσα μας οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. 

7. Ο συμμετέχων μάς παραχωρεί μια ανέκκλητη, μη αποκλειστική, παγκόσμια, δωρεάν 

άδεια για την αντιγραφή, τροποποίηση, επεξεργασία, προσαρμογή, δημοσίευση, 

αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή ή άλλη χρήση των φωτογραφιών ή/και των ταινιών 

σε οποιοδήποτε από τα Μέσα μας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης σε άλλες εταιρείες του ομίλου Sony).

 Συγκεκριμένα: Ο συμμετέχων αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι φωτογραφίες ή/και οι 

ταινίες θα δημοσιευτούν στα Μέσα μας και ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε ή να 

τροποποιήσουμε τις επιλεγμένες φωτογραφίες ή/και ταινίες (π.χ. με περικοπή ή 



προσθήκη μουσικής ή ηχητικών εφέ). Κάθε άλλη χρήση των φωτογραφιών ή/και 

ταινιών θα υπόκειται σε συμφωνία με τον συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων βεβαιώνει ότι 

έχει τα απαραίτητα δικαιώματα για την παραχώρηση της άδειας που προβλέπεται σε 

αυτήν τη ρήτρα. Ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε ηθικό δικαίωμα αναφορικά με τη 

χρήση των φωτογραφιών ή/και ταινιών. 

8. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με τη χρήση της δημοσίευσης των 

φωτογραφιών ή/και των ταινιών και ο συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για 

την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών με τρίτους όσον τις αφορά, με δική του 

επιβάρυνση. Ο συμμετέχων συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει εμάς, τις 

εταιρείες του ομίλου Sony, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους 

από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, απωλειών, δαπανών ή εξόδων 

οποιασδήποτε μορφής ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη συμμετοχή του στην 

παρούσα Καμπάνια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης από εμάς των φωτογραφιών 

ή/και των ταινιών και την αποδοχή από τον συμμετέχοντα. 

9. Δεν παρέχουμε ουδεμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την 

παρούσα Καμπάνια, εκτός από όσα αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους και 

προϋποθέσεις. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τεχνικά σφάλματα ή σφάλματα στην 

πλατφόρμα Instagram ή στο διαδίκτυο που ενδέχεται να εμποδίσουν έναν 

συμμετέχοντα να συμμετάσχει στην Καμπάνια ή να λάβει ή να στείλει άμεσα μηνύματα. 

Δεν επιδιώκουμε να αποκλείσουμε την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που 

οφείλεται σε δική μας αμέλεια. 

10. Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και 

προϋποθέσεις δεν συνιστά παραίτηση από την πρόβλεψη αυτή. 

11. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την οικεία νομοθεσία στη χώρα ή περιοχή 

διαμονής του συμμετέχοντος, η Καμπάνια και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις 

διέπονται από το δίκαιο της Ιαπωνίας. Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την 

Καμπάνια θα υπόκειται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου του Τόκιο. 


