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Όροι Συμμετοχής 

«LE MONDE BOOT CAMP» 
 

LE MONDE · Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 

1. Διοργανωτής προγράμματος    

Η εταιρεία με την επωνυμία «LE MONDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ EΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο 

«LE MONDE» που εδρεύει στo Μοσχάτο, οδός Θεσσαλονίκης 45, (εφεξής καλούμενη 

ως «LE MONDE»), έχει αναλάβει να διοργανώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής 

εγγραφής στο πρόγραμμα με τίτλο «LE MONDE BOOT CAMP» (εφεξής «Boot camp»), 

σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα 

είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Boot camp, στον 

δικτυακό τόπο: www.lemonde.edu.gr/bootcamp (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός 

Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο 

Boot camp για κάθε ενδιαφερόμενο/-η. H LE MONDE διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να 

παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Boot camp, για 

οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον 

Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. 

Η LE MONDE δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των 

ανωτέρων τροποποιήσεων και οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για τον λόγο αυτό 

κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την εταιρεία. 

Η ως άνω διοργανώτρια εταιρεία πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των 

συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, 

αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, 

οι συμμετέχοντες στο LE MONDE Boot camp συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το 

περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που 

στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, 

συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, 

την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.   

2. Διάρκεια υποβολής συμμετοχών    

Η συνολική διάρκεια καθορίζεται ως εξής: αρχίζει την Πέμπτη 16.06.2022 και λήγει 

τη Δευτέρα 04.07.2022 ώρα 12:00 π.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά 

ότι, μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής συμμετοχών, ή μετά από τυχόν σύντμηση 

της χρονικής διάρκειάς της, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη 

γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, 

ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και 

αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην 
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περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποδέχονται 

ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της LE MONDE. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής στο Boot camp έχουν όλοι όσοι είναι απόφοιτοι Λυκείου και 
έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, είναι έως 40 ετών και κάτοικοι 
Ελλάδας. Tαυτοποίηση: Ο εκάστοτε συμμετέχων που λαμβάνει μέρος στο LE MONDE 
Boot camp τεκμαίρεται μαχητά ότι είναι χρήστης και κάτοχος του λογαριασμού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στον 
συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Δικαίωμα συμμετοχής στο Boot camp δεν έχουν οι 
εργαζόμενοι της εταιρείας LE MONDE, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτήν με 
συγγένεια έως και β΄ βαθμού (και εξ αγχιστείας). Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 
Bootcamp, οι απόφοιτοι και οι εγγεγραμμένοι  σπουδαστές του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου LE MONDE, καθώς το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι δεν έχουν ασχοληθεί 
ακόμη με τη μαγειρική/ζαχαροπλαστική/ξενοδοχειακά/τουριστικά και επιθυμούν να 
γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εκπαίδευση. Δεν έχουν 
επίσης δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν ήδη σπουδάσει μαγειρική, ή 
ζαχαροπλαστική τέχνη, ξενοδοχειακά ή τουριστικά σε οποιοδήποτε Ι.Ι.Ε.Κ. καθώς και 
όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενο LE MONDE Boot camp. Για τη 
συμμετοχή στο LE MONDE Boot camp δεν απαιτείται η αγορά κάποιου 
προϊόντος/υπηρεσίας. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα 
πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι, κλειστά παπούτσια και να έχουν μαζεμένα 
μαλλιά για λόγους υγιεινής. 

 Το Boot camp είναι εντελώς δωρεάν για τους συμμετέχοντες χωρίς καμία άλλη 

υποχρέωση πέραν της συμμετοχής τους και της τήρησης των κανόνων. 

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Bootcamp:  

O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Boot camp ακολουθώντας τη 

διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω: i. Επισκέπτεται τη σελίδα της LE MONDE 

στη διεύθυνση: www.lemonde.edu.gr/bootcamp, ii. Απαντάει σε 3 ερωτήσεις σχετικά 

με το ενδιαφέρον συμμετοχής του iii. Συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία στη 

φόρμα συμμετοχής. iv. Αποδέχεται τους όρους και ολοκληρώνει τη συμμετοχή.  

Μετά τη συμπλήρωση της «Φόρμας Συμμετοχής στο Boot camp» και για την 

καταχώρηση της συμμετοχής του στο Boot camp, ο Συμμετέχων θα καλείται: (α) να 

δηλώσει ότι είναι ηλικίας από 17 έως 40 ετών, αποδέχεται τους όρους του Boot 

camp και συναινεί με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) να δηλώσει ότι συναινεί να λαμβάνει 

newsletters σχετικά με τα προγράμματα LE MONDE, σεμινάρια, νέα, tips/συμβουλές, 

εκδηλώσεις αλλά και τις προσφορές της LE MONDE. Η υποβολή συμμετοχής στο Boot 

camp κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων, οι 

οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων 

τους, (γ) να δηλώσει ότι δεν είναι απόφοιτος του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE ή 

άλλου ΙΙΕΚ μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής, ξενοδοχειακών ή τουριστικών σπουδών, 

ούτε εγγεγραμμένος σπουδαστής του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE. 
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5. Επιλογή Συμμετεχόντων στο LE MONDE Bootcamp 

Οι συμμετέχοντες του LE MONDE Boot camp θα επιλεγούν μεταξύ των 

συμμετεχόντων που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σχετικά με το ενδιαφέρον τους 

να συμμετάσχουν και τις υπάρχουσες γνώσεις τους στα ξενοδοχειακά, τη μαγειρική 

και τη ζαχαροπλαστική. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές που θα καταχωρούνται από την 

16.06.2022 έως την 04.07.2022 και ώρα 12:00 μ.μ. είναι επιλέξιμες για το Boot camp. 

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή 

υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα 

του Δικτυακού Τόπου (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το Boot camp και η 

διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες 

αρχές. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και με e-mail έως και τις 

07.07.2021. Αν ο δυνητικός συμμετέχων αποτύχει στο να παρέχει τα στοιχεία 

επικοινωνίας του στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση εντός του ζητούμενου χρονικού 

πλαισίου (μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ειδοποίηση) η συμμετοχή μπορεί να 

ανακληθεί και να δοθεί στον επιλαχόντα συμμετέχοντα. Ο αναπληρωματικός 

συμμετέχων θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους όρους που τίθενται 

παραπάνω ώστε να παραλάβει το δικαίωμα συμμετοχής. Σύμφωνα με τους νομικούς 

κανονισμούς, οι προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων χαίρουν 

εμπιστευτικής διαχείρισης και δεν παρατίθενται σε τρίτους.  

6. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων 

Ο κάθε συμμετέχων σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης της 

συμμετοχής του, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) Σε περίπτωση που 

η συμμετοχή του δεν πληρoί κάποιον από τους όρους του παρόντος. (β) Σε 

περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (γ) Σε περίπτωση 

που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον συμμετέχοντα μέχρι 

1 εργάσιμη ημέρα μετά την κλήρωση αποβεί άκαρπη. (δ) Σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο ο συμμετέχων δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή 

παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση της συμμετοχής του. Σε κάθε 

περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής του συμμετέχοντος, το δικαίωμά του στη 

συμμετοχή το αποκτά ο πρώτος κατά τη σειρά της επιλογής επιλαχών, σε περίπτωση 

αποκλεισμού της συμμετοχής και αυτού, το δικαίωμά του στη συμμετοχή το αποκτά 

ο δεύτερος κατά τη σειρά της επιλογής επιλαχών, κ.ο.κ.  

7. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης  

Η LE MONDE και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα 

διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της 

ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή 

άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του 

συγκεκριμένου Bootcamp. Η LE MONDE δεν  έχει καμία άλλη υποχρέωση απέναντι 

στον υποψήφιο συμμετέχοντα για όποια άλλα επιπλέον έξοδα σχετίζονται με την 

παρακολούθηση των μαθημάτων του Boot camp, ενδεικτικά αναφέρουμε έξοδα 

μεταφορικά, διαμονής, εκπαιδευτικού υλικού, κ.ά. 
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8. Λήξη Συμμετοχής 

Μετά τη Λήξη της περιόδου συμμετοχών, καθώς και του LE MONDE Boot camp κατά 

τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της LE MONDE παύει να υφίσταται. Η             

LE MONDE δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση 

έναντι των συμμετεχόντων.   

 9. Αποδοχή Όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο   

Η συμμετοχή στο LE MONDE Boot camp προϋποθέτει και συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ως ανωτέρω αυτοί 

προσδιορίζονται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το LE MONDE 

Boot camp και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από 

τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της LE MONDE. Περαιτέρω δε, για 

οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση 

με τον ως άνω τυχαίο Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια 

των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.  Η LE MONDE ενδέχεται να προβεί 

σε επικαιροποίηση των όρων συμμετοχής ανά πάσα στιγμή. 

10. Δεδομένα LE MONDE Bootcamp 

Η LE MONDE επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα λειτουργώντας ως 

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά 

Δεδομένα (εφεξής «GDPR»). Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται 

προς επεξεργασία στον βαθμό που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη 

διεξαγωγή του LE MONDE Boot camp. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται 

είναι: το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας που επιθυμεί ο συμμετέχων 

να δηλώσει (π.χ. email, διεύθυνση, τηλέφωνο) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα 

συμμετοχής. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του ενδιαφέροντος που 

εκδηλώνουν οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία των Δεδομένων του Boot camp βασίζεται στη 

συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο (α) του GDPR. Ο κάθε 

συμμετέχων δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι συναινεί στη χρήση και 

επεξεργασία των δεδομένων του/της επιλέγοντας το αντίστοιχο checkbox στη φόρμα 

εισαγωγής στοιχείων πριν την αποστολή της εγγραφής του.  

Ο κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή τη 

συγκατάθεσή του/της. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας 

για το στάδιο πριν από την ανάκληση. Η LE MONDE θα επεξεργαστεί τα δεδομένα 

των συμμετεχόντων του Bootcamp προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους για να 

τους ανακοινώσει τη συμμετοχή τους. Στη συνέχεια θα τους αποστείλει πληροφορίες 

για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής εκδήλωσης. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται 

στην εκπλήρωση της σύμβασης κατά το GDPR. Για λόγους διαφάνειας του 

Διαγωνισμού η LE MONDE ενδέχεται να δημοσιεύσει τα ονοματεπώνυμα των 

συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα της, στα social media ή/και σε περιοδικά.  
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11. Δεδομένα προωθητικών μηνυμάτων  

Η LE MONDE δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα να αποσύρει 

οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του/της για τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων μέσω 

του συνδέσμου κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε e-mail με προωθητικό 

περιεχόμενο που τυχόν θα λάβει από την εταιρεία LE MONDE και αντίστοιχα στο 

κάτω μέρος των ενημερωτικών SMS που τυχόν λάβει από την Εταιρεία LE MONDE.  

12. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων 

Η LE MONDE αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το καθήκον της να προστατεύει τα 

δεδομένα που εμπιστεύονται οι συμμετέχοντες στην Εταιρεία από τυχαία ή μη 

εξουσιοδοτημένη μεταβολή, απώλεια, κατάχρηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση. Για 

αυτό εφαρμόζει εύλογες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες, προκειμένου να 

προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και τις όποιες πληροφορίες συλλέγει από μη 

εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή/και καταστροφή και για αυτό 

χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας, οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά 

μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων εντός του οργανισμού. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης 

προσωπικών δεδομένων υπάρχει μια ειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης 

περιστατικών, καθώς και μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών, 

προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να 

περιοριστούν οι πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούν με τις  υποχρεώσεις από 

τον νόμο. Η LE MONDE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα 

προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη 

να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα έχουν 

δεσμευτεί να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων μέσω σχετικών 

συμβάσεων. Αν για κάποιο λόγο πιστεύετε ότι η αλληλεπίδραση με την Εταιρεία δεν 

είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα σύμφωνα με το 

παρακάτω τμήμα «Τρόποι επικοινωνίας». 

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
φορητότητας και περιορισμού της επεξεργασίας, στο βαθμό που επιτρέπεται από το 
νόμο ή άλλη κανονιστική διάταξη. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλώ 
απευθύνετε με γραπτό αίτημα μέσω email στη διεύθυνση contact@lemonde.edu.gr 
ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 45, Μοσχάτο Τ.Κ. 
18346, Αθήνα. Το αίτημα σας θα απαντηθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την 
υποβολή του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή δύναται να επεκταθεί 
στο χρονικό διάστημα των 60 ημερών.  

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του 

επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η LE MONDE μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή 
της ενημέρωσης, ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή να αρνηθεί να δώσει 
συνέχεια στο Αίτημα. 
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Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, 
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η 
επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και 
κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 
13. Χρονικό διάστημα τήρησης των Προσωπικών δεδομένων  

Τα Προσωπικά Δεδομένα που θα συλλεχθούν θα διατηρηθούν για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και για ένα 

έτος μετά τη λήξη αυτού, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, ή άλλη 

κανονιστική υποχρέωση. Αναφορικά με τα δεδομένα προώθησης, η LE MONDE τηρεί 

τα δεδομένα που συλλέγει ασφαλώς, έως ότου τυχόν ανακληθεί η σχετική 

συγκατάθεση.  


