Αίτηση Συμμετοχής Μέλους Youth HELPE Club
Ημερομηνία Αίτησης: .…/……/……….
Αριθμός κάρτας: ………………………….
(συμπληρώνεται από υπάλληλο του Ομίλου)

Επίθετο: …………………………………………………….. Όνομα: …………………………………….................
Επάγγελμα/ ιδιότητα: ………………………………………………………… Α.∆.Τ.: ……………………………….
Ημ. Γέννησης: ……/……/………. E-mail: ……………………………………………………………………………..
∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………………………. Τ.Κ.: ……………………….
∆ήμος/ περιοχή: ………………………………….……………….…………..…………………………………………..
Τηλέφωνο/ κινητό: ………………………………………………………………………………………………………..
(η συμπλήρωση όλων των παραπάνω πεδίων είναι υποχρεωτική)

Συμμετείχατε στο παρελθόν σε πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, σε ποιο πρόγραμμα και ποια χρονιά;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Επιθυμώ να λαμβάνω τυχόν προωθητικό και ενημερωτικό υλικό από τον Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ταχυδρομικά/ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ μέσω SMS.

Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις.

………………….…………………………..
(υπογραφή)
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του Youth HELPE Club. Το Youth
HELPE Club είναι ένα δίκτυο μέσω του οποίου τα μέλη απολαμβάνουν
προνομιακής ενημέρωσης για συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις,
πολιτιστικά δρώμενα, εθελοντικές δράσεις κλπ. Η υπογραφή και υποβολή της
αίτησης ένταξης στο Youth HELPE Club σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση
των παρακάτω όρων και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα
δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως μέλους του εν λόγω δικτύου.
1. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1.1. Ως Μέλος του Youth HELPE Club μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο, ηλικίας από 17 ετών έως και 35 ετών, που έχει συμμετάσχει σε κάποιο
από τα Προγράμματα για Νέους στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
του Ομίλου και είναι προπτυχιακός φοιτητής ή πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή
μεταπτυχιακός φοιτητής. Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί είτε σε
εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Όμιλος και αφορούν τη Νέα Γενιά είτε στα
Γραφεία ΕΚΕ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (Μαρούσι, Ασπρόπυργο,
Θεσσαλονίκη) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση csr@helpe.gr. Ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά
την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο
Youth HELPE Club. Εφόσον η αίτηση υποψήφιου γίνει δεκτή από τον Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το νέο μέλος λαμβάνει την ειδική κάρτα μέλους. Η κάρτα
θα ισχύει μέχρι το 35ο έτος της ηλικίας του δικαιούχου. Ο αιτών καθίσταται
Μέλος και δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόμια εφόσον λάβει από τον
Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ την κάρτα με τα στοιχεία του ως Μέλος του Youth
HELPE Club. 1.2 Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ο κάτοχος θα πρέπει να το
δηλώσει στη ∆ιεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ούτως ώστε να αποφεύγεται δόλια χρήση αυτής και να είναι εφικτή η
αντικατάστασή της. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε
περίπτωση που το Youth HELPE Club λάβει γνώση ότι τα μέλη του, έχουν στην
κατοχή τους παραπάνω από μία (1) κάρτα Youth HELPE Club θα απενεργοποιεί
κατ’ επιλογή τις κάρτες. 1.3. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δικαιούται να
προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς
επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.
2. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
2.1. Η ιδιότητα του μέλους καθώς και τα τυχόν κεκτημένα προνόμια δεν
μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.
2.2. Υποχρέωση του Μέλους, για να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια του
δικτύου, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και των συνεργαζόμενων φορέων, είναι η επίδειξη της προσωπικής
κάρτας Μέλους και της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους. 2.3. Το Μέλος
υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε
συνεργαζόμενου φορέα.
3. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
3.1. Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής παραχωρείται στο
Μέλος η χρήση μιας κάρτας Μέλους που θα του παρέχει τα δικαιώματα και
προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.
3.2. Η κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο
κάτοχος-Μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή
χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος-Μέλος δικαιούται να απολαύσει τις παροχές
και τα προνόμια, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ και
θα γνωστοποιούνται σε αυτόν εγκαίρως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή SMS ή
newsletter και της ιστοσελίδας www.helpe.gr. Σε καμία περίπτωση η κάρτα
Μέλους και οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν μπορούν να
επιστραφούν έναντι χρημάτων. 3.3. Η διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται
αποκλειστικά από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και είναι μέχρι το 35ο έτος
της ηλικίας του δικαιούχου. 3.4. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή
να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) Ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει,
ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει
οποτεδήποτε την παρούσα έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω
ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή SMS ή newsletter και της ιστοσελίδας www.helpe.gr.
Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει
χώρα το Μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση,
ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ή των
συνεργαζόμενων φορέων. (β) Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δε φέρει καμία
ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των
υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του εν λόγω δικτύου,
καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε
τυχόν προκληθεί στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τα παρεχόμενα από
τους συνεργαζόμενους φορείς υπηρεσίες ή προϊόντα. (γ) Η ενημέρωση προς τα
Μέλη του Youth HELPE Club για τις παροχές/ προνόμια θα γίνεται μέσα μέσω
ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή SMS ή newsletter και της ιστοσελίδας www.helpe.gr.
(δ) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του
συγκεκριμένου κάθε φορά φορέα.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) Η εγγραφή
και η συμμετοχή του Μέλους απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και
πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια
συμμετοχής του στο δίκτυο, το οποίο αρχείο θα τηρείται από τον Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και μόνο για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης,
της εκτέλεσης και της λειτουργίας του δικτύου Youth HELPE Club. Για το λόγο
αυτόν, η υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και η παραλαβή της κάρτας Μέλους
συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της
παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης
συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε
αρχείο, που θα δημιουργηθεί για τους παραπάνω σκοπούς. (β) Οι αιτούντες την
εγγραφή τους στο δίκτυο με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων
συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη
λειτουργίας του δικτύου και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική
επικοινωνία μαζί τους. (γ) Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εγγυάται και δηλώνει
ότι συμμορφώνεται με την ισχύουσα Νομοθεσία Προστασίας ∆εδομένων κατά την
επεξεργασία των Προσωπικών ∆εδομένων των Μελών και συγκεκριμένα με το
Γενικό Κανονισμό Προστασίας ∆εδομένων (E.Ε. 679/2016) και την ελληνική και
την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, που αφορούν στην προστασία δεδομένων, όπως
ισχύουν. (δ) Ο Όμιλος θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των Μελών για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή για
το χρονικό διάστημα που απαιτείται εκ του Νόμου ή του έννομου συμφέροντος
του Ομίλου. (ε) Τα Μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους,
διόρθωσης ή διαγραφής τους, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητάς
τους σε τρίτους, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το
δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση, που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζουν
σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, έχουν το
δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή αυτή οποτεδήποτε, χωρίς, όμως, να
θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή τους πριν
από την ανάκλησή της. Τα δικαιώματά αυτά μπορούν να τα ασκήσουν με την
αποστολή e-mail στο DPO@helpe.gr. Τέλος, εάν θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα
δικαιώματά τους σχετικά με την προστασία των δεδομένων τους, μπορούν να
υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων (τηλ.: 210 6475600 •
e-mail: contact@dpa.gr). (στ) Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δικαιούται να
χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του Μέλους για την
αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού, εφόσον το Μέλος έχει
συναινέσει γι’ αυτό στην αίτηση συμμετοχής του.
6. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
6.1. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει το δικαίωμα να καταργήσει
οποτεδήποτε το δίκτυο Youth HELPE Club. 6.2. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας
σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος στην
ιστοσελίδα www.helpe.gr. 6.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του
δικτύου Youth HELPE Club ή παύσει και καταργήσει το δίκτυο Youth HELPE Club,
το Μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί
κατά του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για
οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου του, το Youth HELPE Club δεν είναι σε
θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του. 7.2. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες
από το Youth HELPE Club κατά την απόλυτη κρίση του, οποτεδήποτε. 7.3. Οι
όροι συμμετοχής στο δίκτυο Youth HELPE Club αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη
ανάλυση στην ιστοσελίδα www.helpe.gr και το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται
απολύτως με αυτούς. 7.4. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το
δίκτυο Youth HELPE Club και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα ∆ικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό ∆ίκαιο.
7.5. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται
αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.

-----------------------------------Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων συμμετοχής στο δίκτυο
Youth HELPE Club και ισχύουν από 1.1.2019. Τα Μέλη του Youth HELPE Club θα
πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα
www.helpe.gr για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την
τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.

