Tableau Public: Διαγωνισμός Iron Viz Global Qualifier - Επίσημοι κανόνες
Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ TABLEAU PUBLIC ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΓΚΥΡΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ,
ΚΑΝΑΔΑΣ (ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΕΜΠΕΚ), ΚΙΝΑ, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ,
ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΙΝΔΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ,
ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΝΟΤΙΑ
ΚΟΡΕΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ή ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ. ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝ
ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ.
1. Περιγραφή του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός Tableau Public Iron Viz Global Qualifier
(«Διαγωνισμός») αποτελεί έναν διαγωνισμό δεξιοτήτων στον οποίο ένας χρήστης της Tableau Public
έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένα βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας λογισμικό της Tableau Public
όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο Διαγωνισμός είναι άκυρος όπου η νομοθεσία τον απαγορεύει.
2. Διάρκεια: Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 1η Ιουνίου 2021 στις 12:01 π.μ. Ώρα Ειρηνικού (“PT”) και λήγει την 1η
Ιουλίου 2021 στις 11:59 μ.μ. PT («Διάρκεια»).
3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για να μπορείτε να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό, πρέπει κατά τη δήλωση
συμμετοχής σας να ισχύουν τα εξής: (i) να είστε έγκυρα εγγεγραμμένος χρήστης της Tableau Public (βλ.
www.public.tableau.com/s/ για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή), (ii) να έχετε κάνει έγκυρη εγγραφή ως
διαγωνιζόμενος σε αυτόν τον Διαγωνισμό στο www.tableau.com/iron-viz, (iii) να είστε νόμιμος κάτοικος μίας
από τις χώρες Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς (εξαιρείται το Κεμπέκ), Κίνα, Τσεχική
Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία,
Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Νότια
Αφρική, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο ή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, (iv) να
θεωρείστε ενήλικος στην χώρα/περιοχή διαμονής σας, και (v) να έχετε επαρκή ικανότητα ομιλίας στην
Αγγλική ώστε να μπορείτε να κάνετε μια παρουσίαση για τη συμμετοχή σας. Εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της
Tableau Software, LLC (“Tableau” ή «Χορηγός»), της Salesforce.com, Inc. και οποιωνδήποτε εκ των
αντίστοιχων μητρικών εταιρειών, αντιπροσώπων, θυγατρικών, διαφημιστικών και προωθητικών εταιρειών,
οποιουδήποτε παρόχου βραβείων, οποιοσδήποτε κρατικός υπάλληλος και οποιοδήποτε πρόσωπο που
εμπλέκεται στην ανάπτυξη, παραγωγή, υλοποίηση, διοίκηση ή διεκπεραίωση του Διαγωνισμού, καθώς και τα
συγγενικά τους πρόσωπα πρώτου βαθμού (οριζόμενα ως γονείς, παιδιά, αδέλφια, σύζυγοι ή σύντροφοι) και
πρόσωπα που διαμένουν στο ίδιο νοικοκυριό, καθώς και μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού
(ορίζεται παρακάτω) (από κοινού «Οντότητες Διαγωνισμού»), δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν. Ο Χορηγός
διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την καταλληλότητα και να αποφανθεί περί οποιασδήποτε διαμάχης
ανά πάσα στιγμή.
4. Τρόπος συμμετοχής: Για να μπείτε στον Διαγωνισμό, κατά τη Διάρκειά του, (i) επισκεφθείτε το
www.tableau.com/iron-viz (ο «Ιστότοπος»), (ii) ακολουθήστε τις οδηγίες στον Ιστότοπο για να εγγραφείτε ως
διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό, (iii) κάντε με τον κατάλληλο τρόπο λήψη του λογισμικού Tableau και
συνδεθείτε σε (α) ένα δωρεάν και δημόσια διαθέσιμο κρατικό ή δημόσιο σύνολο δεδομένων ή (β) σε ένα
σύνολο δεδομένων που εσείς εν γνώσει σας κάνετε δημόσια διαθέσιμο χωρίς κόστος και χωρίς
περιορισμούς («Σύνολο δεδομένων») (υποβάλλοντας ένα Σύνολο δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα
Ενότητα 4(iii)(β) επιβεβαιώνετε ότι διαθέτετε τα δεδομένα ως δημόσια διαθέσιμα δεδομένα χωρίς
περιορισμούς ή προϋποθέσεις), (iv) παράξτε και δημοσιεύστε ένα βιβλίο εργασίας Tableau στο Tableau
Public με βάση το θέμα του Διαγωνισμού: Data + Joy (Viz what you love), και (v) δώστε τη διεύθυνση URL του
βιβλίου εργασίας στον Χορηγό στο www.tableau.com/iron-viz («Υποβολή»). Η Υποβολή σας πρέπει να
βασίζεται αποκλειστικά στο Σύνολο δεδομένων που εν γνώσει σας παρέχετε και εξουσιοδοτείτε ώστε να
γίνει δημόσια διαθέσιμο, καθώς και να είναι δημόσια προσβάσιμο και διαθέσιμο χωρίς κόστος, ανά πάσα
χρονική στιγμή κατά τη Διάρκεια του διαγωνισμού. Η Υποβολή σας πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα
λήψης κατόπιν αιτήματος. Όλες οι Υποβολές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους όρους και
προϋποθέσεις χρήσης της Tableau στον ιστότοπο www.tableausoftware.com/tos.
Κάθε Συμμετέχων πρέπει να υποβάλει μόνο μία συμμετοχή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Μια Υποβολή

πρέπει να παραληφθεί από τον Χορηγό κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Οι Υποβολές που κατατίθενται στον Διαγωνισμό δεν θα επιβεβαιώνονται. Το αποδεικτικό κατάθεσης υποβολής
δεν αποτελεί απόδειξη παραλαβής από τον Χορηγό. Μόνο οι κατάλληλες Υποβολές που πραγματικά
παραλαμβάνονται από τον Χορηγό κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού μπορούν να είναι υποψήφιες να
κερδίσουν το Βραβείο. Οι Οντότητες Διαγωνισμού και οι πάροχοι Διαδικτύου/ασύρματης πρόσβασης δεν
ευθύνονται για (i) Υποβολές μη προσβάσιμες, χαμένες, καθυστερημένες, με λανθασμένη διεύθυνση, που έχουν
υποστεί περικοπή, βλάβη, είναι μη κανονικές, τροποποιημένες, πλαστές, προϊόν απάτης, μη ολοκληρωμένες ή
δύσκολα αναγνώσιμες, ή (ii) για οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες σχετικές με υπολογιστές, online υπηρεσίες,
τηλεφωνικές επικοινωνίες ή τεχνικά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν. Οι Υποβολές που είναι δύσκολα
αναγνώσιμες, ακατάληπτες, μη προσβάσιμες, μη δημόσιες, μη ολοκληρωμένες, με ακατανόητους χαρακτήρες,
καθυστερημένες, με λανθασμένη διεύθυνση, μη κανονικές, πλαστές, προϊόν απάτης ή που έχουν υποστεί βλάβη
ή περικοπή θα κρίνονται ακατάλληλες για συμμετοχή. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διακριτική του
ευχέρεια, να κρίνει ως ακατάλληλες οποιεσδήποτε Υποβολές που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες
Επίσημους Κανόνες.
Στέλνοντας την Υποβολή σας όπως περιγράφεται παραπάνω, συμφωνείτε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η
Υποβολή σας συμμορφώνεται με τις Οδηγίες και τους Περιορισμούς της Υποβολής που περιγράφονται
αναλυτικά παρακάτω. Ο Χορηγός μπορεί να επιλέξει να αφαιρέσει οποιαδήποτε Υποβολή ή να σας κρίνει ως
ακατάλληλο για συμμετοχή στον Διαγωνισμό εάν πιστεύει ότι η Υποβολή σας δεν συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες και τους Περιορισμούς. Με την ολοκλήρωση των βημάτων κατάθεσης υποβολής και εφόσον υπάρχει
συμμόρφωση με τις Οδηγίες και τους
περιορισμούς, εσείς («Συμμετέχων») θα λάβετε μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
Οδηγίες και Περιορισμοί της Υποβολής
a.

Συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.tableausoftware.com
στη διεύθυνση www.tableausoftware.com/tos, και επίσης με την παρούσα εκχωρείτε στην
Tableau μια αμετάκλητη, ελεύθερη δικαιωμάτων, παγκόσμια και με δυνατότητα παραχώρησης
άδεια για τη χρήση της Υποβολής σας για σκοπούς διαφήμισης, μάρκετινγκ, προώθησης και
οποιαδήποτε άλλη χρήση (συμπεριλαμβανομένων όσων ορίζονται στην Ενότητα 11 παρακάτω).

b.

Η Υποβολή σας πρέπει να είναι στην Αγγλική.

c.

Η Υποβολή σας δεν πρέπει να δίνει αναληθείς, μη ολοκληρωμένες, ανακριβείς ή παραπλανητικές
πληροφορίες.

d.

Η Υποβολή σας πρέπει να είναι δική σας πρωτότυπη δημιουργία και να σας ανήκει 100% ή να
έχετε τα δικαιώματα για εκχώρηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στην Ενότητα 11.

e.

Η Υποβολή σας δεν πρέπει (κατά την διακριτική ευχέρεια του Χορηγού): (i) να παραβιάζει
οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, όπως δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, δικαιώματα ευρεσιτεχνιών,
εμπιστευτικότητα ή δικαιώματα ιδιωτικότητας και δημοσίευσης, (ii) να περιέχει δυσφημιστικό ή
συκοφαντικό περιεχόμενο, (iii) να περιλαμβάνει απειλές για οποιοδήποτε πρόσωπο, μέρος,
επιχείρηση ή ομάδα, (iv) να είναι χυδαία, άσεμνη ή προσβλητική, (v) να παρουσιάζει
οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά, (vi) να περιέχει υλικό που προωθεί φανατισμό, ρατσισμό,
μίσος ή πρόκληση βλάβης εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου ή που προωθεί διακρίσεις
βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, τυχόν ειδικών αναγκών, σεξουαλικών προτιμήσεων
ή ηλικίας, και/ή (vii) να περιέχει μη εγκεκριμένα εμπορικά σήματα ή λογότυπα τρίτων.

f.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) η Υποβολή δεν παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο, κανόνα ή
κανονισμό, (ii) εάν η Υποβολή παρουσιάζει οποιοδήποτε άτομο ή περιέχει τη φωνή ή άλλα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα οποιουδήποτε ατόμου, ότι είστε εσείς το άτομο που απεικονίζεται,
ακούγεται ή άλλως περιλαμβάνεται στην Υποβολή, ή, εναλλακτικά, ότι έχετε λάβει γραπτή άδεια
από κάθε άτομο που εμφανίζεται για εκχώρηση των δικαιωμάτων στον Χορηγό που περιγράφεται
στους παρόντες Επίσημους κανόνες, και ότι θα δημιουργήσετε γραπτά αντίγραφα αυτών των
αδειών και θα τα διαθέσετε στον Χορηγό κατ' απαίτηση, και (iii) η Υποβολή συμμορφώνεται με
όλες τις απαιτήσεις των παρόντων Επίσημων κανόνων.

g.

Η Υποβολή σας περιλαμβάνει ένα Σύνολο δεδομένων που είναι δημόσια διαθέσιμο τώρα ή χωρίς κόστος
και δεν περιέχει δεδομένα που πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά ή ιδιωτικά.

h.

Παρέχοντας μια Υποβολή και συμμετέχοντας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε αυτόν τον
Διαγωνισμό, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό βασίζεται
αποκλειστικά στις ατομικές σας ικανότητες και όχι σε μια πολυμελή ομάδα ή όχι ως εκπροσώπηση
ενός εργοδότη ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ή οργανισμού.

Αν συμμετέχετε στον Διαγωνισμό μέσω της φορητής συσκευής σας (υπηρεσία η οποία μπορεί να είναι
διαθέσιμη μόνο για επιλεγμένες συσκευές και για τους συμμετέχοντες παρόχους ασύρματων υπηρεσιών, και
η οποία δεν είναι απαιτούμενη για την εισαγωγή), ενδέχεται να χρεωθείτε για τη βασική χρήση δεδομένων
από τη φορητή σας συσκευή σύμφωνα με το πακέτο δεδομένων του παρόχου ασύρματων υπηρεσιών που
χρησιμοποιείτε. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις βασικής σύνδεσης και παρόχου, καθώς και άλλες χρεώσεις
για τη χρήση δεδομένων, και να χρεωθούν ποσά στον λογαριασμό της φορητής συσκευής σας ή να
αφαιρεθούν από το προπληρωμένο σας υπόλοιπο. Τα τιμολόγια των παρόχων ασύρματων υπηρεσιών
ποικίλουν και πρέπει να επικοινωνήσετε με τον δικό σας πάροχο για πληροφορίες σχετικά με το
συγκεκριμένο πακέτο δεδομένων που έχετε.
5. Πώς μπορείτε να κερδίσετε: Από την 6η Ιουλίου 2021 έως την 30η Ιουλίου 2021, μια επιτροπή κριτών
που θα επιλεγεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού («Επιτροπή») θα βαθμολογήσει κάθε
κατάλληλη Υποβολή για τη Διάρκεια ισχύος με βάση τα παρακάτω κριτήρια («Κριτήρια») με μέγιστο τους
5 βαθμούς για κάθε Κριτήριο, 15 βαθμούς συνολικά:
1.
2.
3.

Ανάλυση του Συνόλου δεδομένων της Υποβολής,
Σχεδίαση της Υποβολής, και
Αφήγηση της Υποβολής (σημείωση: δεν είναι απαραίτητη η χρήση της λειτουργίας StoryPoints του
λογισμικού Tableau).

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα δώσει σε κάθε Υποβολή μια τελική βαθμολογία αποτελούμενη από
ισοβαρείς βαθμολογίες για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια. Οι Υποβολές που θα λάβουν τις τρεις
υψηλότερες βαθμολογίες από την Επιτροπή θα επιλεγούν ως νικητές. Στην περίπτωση ισοβαθμίας, η
Υποβολή (ή οι Υποβολές) με την υψηλότερη βαθμολογία από την Επιτροπή στην κατηγορία «Ανάλυση του
Συνόλου δεδομένων της Υποβολής» θα επιλεγεί (-ούν) ως νικητής.
Την ή περί την 13η Αυγούστου 2021, θα επιλεγούν οι τρεις δυνητικοί φιναλίστ και εφτά υποψήφιοι
αναπληρωματικοί, θα ειδοποιηθούν μέσω email και θα ανακοινωθούν σε δημόσια φόρα, εκδηλώσεις ή μέσα
ενημέρωσης, όπως θα καθοριστούν και θα επιλεγούν από τον Χορηγό. Εάν ένας δυνητικός νικητής δεν
αποκριθεί στην προσπάθεια ειδοποίησης εντός τριών ημερών από την πρώτη προσπάθεια ειδοποίησης, τότε
ο εν λόγω δυνητικός νικητής θα ακυρωθεί και θα επιλεγεί ένας εναλλακτικός νικητής ανάμεσα στις υπόλοιπες
κατάλληλες συμμετοχές, με βάση τα Κριτήρια.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι τελικές όσον αφορά κάθε πτυχή των κριτικών αρμοδιοτήτων περί του
Διαγωνισμού. Ο Χορηγός και η μητρική του εταιρεία, συνεργαζόμενες, θυγατρικές, εργαζόμενοι,
αντιπρόσωποι, προσωπικό και διευθυντές, διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες περί του Διαγωνισμού,
καθώς και οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι, το προσωπικό, οι διευθυντές, και οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποί τους,
δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν ανεπιτυχείς προσπάθειες ειδοποίησης ενός νικητή. Στον μέγιστο βαθμό που
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ο Χορηγός ενδέχεται να απαιτήσει από κάθε δυνητικό νικητή να υπογράψει
και να επιστρέψει, εντός τριών ημερών από την ειδοποίηση, μια επίσημη Δήλωση καταλληλότητας και μια
δήλωση περί Ευθύνης/Δημοσιοποίησης, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει το βραβείο του/της. Στην περίπτωση
που (i) δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον δυνητικό νικητή εντός τριών ημερών, (ii) δεν επιστραφούν
οποιαδήποτε ζητηθέντα έγγραφα εντός εφτά ημερών, όπως η Δήλωση καταλληλότητας και η δήλωση περί
Ευθύνης/Δημοσιοποίησης, (iii) αν ο δυνητικός νικητής δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στον τελικό, ή (iv) αν
ο δυνητικός νικητής δεν τηρήσει τους Επίσημους κανόνες, αποκλειστεί ή για οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν
είναι σε θέση να αποδεχθεί το βραβείο όπως δηλώνεται, τότε το βραβείο θα καταπέσει και θα δοθεί σε
διαφορετικό νικητή σύμφωνα με τα Κριτήρια και τους Επίσημους κανόνες. Αν, λόγω τυπογραφικού ή άλλου
σφάλματος, ζητηθούν περισσότερα βραβεία από όσα ορίζονται στους παρόντες Επίσημους κανόνες, τα
βραβεία θα δοθούν στο πρόσωπο με την υψηλότερη βαθμολογία Υποβολής, σύμφωνα με τα παραπάνω
κριτήρια, μεταξύ όλων των κατάλληλων διεκδικητών με πιθανώς έγκυρη διεκδίκηση για κατακύρωση των
διαθέσιμων βραβείων.
Επικύρωση δυνητικού νικητή: ΚΑΘΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ,
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. ΕΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
6. Βραβεία: Τρεις φιναλίστ θα λάβουν έκαστος τα παρακάτω: (i) μία ψηφιακή συμμετοχή συνεδρίου για το
ψηφιακό συνέδριο 2021 Tableau Conference (προς το παρόν προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2021,
αλλά ενδέχεται να αλλάξει) (Εκτιμώμενη λιανική αξία «ΕΛΑ»: 0 $), (ii) ένα πιστοποιητικό δώρου αξίας 200 $ για
το Tableau Store (ΕΛΑ: 200 $), και (iii) δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό, όπου οι τελικοί νικητές θα
διαγωνιστούν για επιπλέον βραβεία, σύμφωνα με τους Επίσημους κανόνες του Iron Viz Global Championship
(«Βραβείο φιναλίστ»).
Εφτά (7) αναπληρωματικοί θα λάβουν έκαστος ένα πιστοποιητικό δώρου αξίας 200 $ για το Tableau Store
(ΕΛΑ: 200 $) («Βραβείο αναπληρωματικών» και, από κοινού με το Βραβείο φιναλίστ, συγκεντρωτικά,
«Βραβείο»).
Συνολική ΕΛΑ όλων των βραβείων: 2.000 $.
Όλα τα χρηματικά ποσά εκφράζονται σε δολάρια Η.Π.Α.
Περιορισμοί για τα βραβεία: ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ, ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ
Ή ΧΡΗΣΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ. Τα βραβεία δεν είναι
μεταβιβάσιμα. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση ή ανταλλαγή οποιουδήποτε βραβείου (ούτε με μετρητά), με
εξαίρεση το ότι ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να υποκαταστήσει οποιοδήποτε βραβείο με κάποιο άλλο
αντίστοιχης ή υψηλότερης αξίας. Ο Χορηγός δεν θα αντικαταστήσει βραβεία ή στοιχεία βραβείων που έχουν
χαθεί ή κλαπεί. Στον Διαγωνισμό μπορούν να κερδηθούν βραβεία έως του αριθμού που δηλώνεται στους
παρόντες Επίσημους κανόνες. Το βραβείο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία που ορίζονται ως
στοιχεία βραβείου. ΟΡΙΟ ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ. Οι πιθανότητες νίκης εξαρτώνται από τον αριθμό και την
ποιότητα των κατάλληλων συμμετοχών που θα ληφθούν.
Με εξαίρεση τις ισχύουσες βασικές εγγυήσεις των κατασκευαστών, τα βραβεία παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και
ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητή ή σιωπηρή (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σιωπηρής
εγγύησης περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό).
7. Δήλωση αποποίησης: Ο Χορηγός, η Salesforce.com, Inc. και οποιοιδήποτε εκ των αντίστοιχων μητρικών
εταιρειών, θυγατρικών, συνεργαζόμενων, διευθυντών, προσωπικού, επαγγελματικών συμβούλων, συμβούλων,
εργολάβων, νομικών συμβούλων, εργαζομένων εταιρειών δημοσίων σχέσεων, διαφημιστικών, διεκπεραίωσης και
μάρκετινγκ (συγκεντρωτικά, «Τρίτοι δημοσιοποίησης») δεν ευθύνονται για: (α) οποιεσδήποτε καθυστερημένες,
χαμένες, με λανθασμένη δρομολόγηση, με ακατανόητους χαρακτήρες ή αλλοιώσεις ή μη κανονικές μεταδόσεις,
δημόσιες ψήφους ή συμμετοχές, (β) τηλεφωνικές δυσλειτουργίες, ηλεκτρονικές, υλικού εξοπλισμού, λογισμικού,
δικτυακές, διαδικτυακές ή άλλου τύπου δυσλειτουργίες υπολογιστικών συστημάτων ή σχετιζόμενες με
υπολογιστικά συστήματα ή βλάβες πέραν του εύλογου ελέγχου του Χορηγού ή των Τρίτων μερών
δημοσιοποίησης, (γ) οποιεσδήποτε διακοπές του Διαγωνισμού, βλάβες, απώλειες ή ζημίες προκαλούμενες από
συμβάντα πέραν του εύλογου ελέγχου του Χορηγού ή των Τρίτων μερών δημοσιοποίησης, ή (δ) οποιαδήποτε
εκτυπωτικά ή τυπογραφικά σφάλματα σε οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό.
8. Δήλωση περί μη συσχέτισης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Ο παρών Διαγωνισμός επ' ουδενί τρόπο δεν
χορηγείται, συσχετίζεται ή διοικείται από, ή σε σύνδεση με, οποιαδήποτε πλατφόρμα μέσου κοινωνικής
δικτύωσης, όπως, ενδεικτικά, τα Facebook, Twitter ή LinkedIn. Όποιες πληροφορίες παρέχετε σε σχέση με τον
Διαγωνισμό είναι προς τις Οντότητες του Διαγωνισμού και όχι προς οποιαδήποτε πλατφόρμα μέσου κοινωνικής
δικτύωσης. Κατανοείτε ότι με τη χρήση οποιασδήποτε πλατφόρμας μέσου κοινωνικής δικτύωσης και με την
αλληλεπίδραση με αυτήν, υπόκειστε στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές που διέπουν τη χρήση
εκείνων των ιστότοπων. Πρέπει, συνεπώς, να διαβάσετε τους αντίστοιχους ισχύοντες όρους και πολιτικές,
συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών περί ιδιωτικού απορρήτου και συλλογής δεδομένων, πριν από τη χρήση
και την αλληλεπίδραση με εκείνους τους ιστότοπους.
9. Χρήση Ονόματος, Εικόνας προσώπου κ.λπ.: Εκτός από όπου η νομοθεσία το απαγορεύει, με την
αποδοχή οποιουδήποτε βραβείου, οι νικητές συναινούν στην εκ μέρους του Χορηγού χρήση του
ονόματός τους, της εικόνας τους, της διεύθυνσής τους (μόνο πόλη και πολιτεία/νομό), δηλώσεων,
φωτογραφιών, φωνής, της Υποβολής, και/ή εικόνας για σκοπούς διαφήμισης, μάρκετινγκ και προώθησης
σχετικά με τον Διαγωνισμό, καθώς και για κάθε άλλο επιχειρηματικό σκοπό, σε οποιοδήποτε και όλα τα
μέσα που είναι σήμερα γνωστά ή θα εμφανιστούν αργότερα, σε παγκόσμια κλίμακα και χωρίς περαιτέρω

ειδοποίηση, αποζημίωση, μελέτη, εξέταση ή συναίνεση και χωρίς συνεξέταση ηθικών δικαιωμάτων.
Ενδέχεται να ζητηθεί από τους νικητές να παράσχουν μια υπογεγραμμένη δήλωση που θα επιβεβαιώνει
αυτήν τη συναίνεση.
10. Περιορισμοί ευθύνης: Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν, στον μέγιστο
βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, να απαλλάσσουν και να μην εγείρουν απαιτήσεις από τον
Χορηγό και τις αντίστοιχες μητρικές, σχετιζόμενες εταιρείες, θυγατρικές, συνεργαζόμενες, διευθυντές,
προσωπικό, εργαζόμενους και αντιπροσώπους από οποιαδήποτε ευθύνη, και παραιτούνται από κάθε
αξίωση αγωγής, σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις, κόστη, βλάβες, απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε
είδους που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Διαγωνισμό ή την παροχή, μη παροχή, αποδοχή, κατοχή,
χρήση ή αδυναμία χρήσης οποιουδήποτε βραβείου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων, εξόδων, βλαβών,
απωλειών και ζημιών σχετικά με δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικού απορρήτου, ηθικά δικαιώματα,
συκοφαντία ή διαστρεβλωμένη απεικόνιση, είτε ηθελημένη είτε αθέλητη), είτε στη βάση σύμβασης,
αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), εγγύησης ή σε άλλη βάση.
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΧΟΡΗΓΟΣ Ή ΤΑ
ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΡΑΒΕΙΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ
10 $. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ
Ή ΑΠΟ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Ή ΑΠΑΤΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ Ή ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.
11. Δικαίωμα τερματισμού ή τροποποίησης: Αν, για οποιαδήποτε αιτία, ο Διαγωνισμός δεν είναι δυνατό να
πραγματοποιηθεί όπως έχει σχεδιαστεί, για λόγους όπως παρεμβάσεις, μη εγκεκριμένες επεμβάσεις,
απάτη, τεχνικές βλάβες ή διακοπές, ανωτέρα βία, αποκλεισμοί για λόγους υγείας, διακοπές λειτουργίας
δημόσιων δομών, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν του ελέγχου του Χορηγού ο οποίος ενδέχεται να
προκαλέσει προβλήματα ή να επηρεάσει τη διοίκηση, ασφάλεια, τον δίκαιο χαρακτήρα, την ασφάλεια, την
ακεραιότητα ή τη σωστή διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά την
αποκλειστικά διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, τερματίσει, τροποποιήσει ή αναστείλει τον
Διαγωνισμό. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Επίσημους κανόνες
οποιαδήποτε στιγμή για διευκρινιστικούς σκοπούς χωρίς ουσιώδη μεταβολή των όρων και προϋποθέσεων
του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε απόπειρα ηθελημένης πρόκλησης βλάβης στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία
του παρόντος Διαγωνισμού είναι παράνομη και επιφέρει άσκηση νομικών διαδικασιών από τον Χορηγό ή
τους αντιπροσώπους του.
12. Άδεια χρήσης για την Υποβολή: Λαμβάνοντας μέρος στον Διαγωνισμό, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είτε
σας ανήκει στο σύνολό της η Υποβολή σας (συμπεριλαμβανομένου του Συνόλου δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της Υποβολής) είτε ότι έχετε το δικαίωμα ανάρτησης της Υποβολής
(συμπεριλαμβανομένου του Συνόλου δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της Υποβολής)
και εκχώρησης των δικαιωμάτων που εκχωρούνται στον Χορηγό υπό τους παρόντες Επίσημους κανόνες. Αν
δεν έχετε αυτά τα δικαιώματα, ή αν δεν θέλετε να εκχωρήσετε αυτά τα δικαιώματα, μην λάβετε μέρος στον
παρόντα Διαγωνισμό. Λαμβάνοντας μέρος στον Διαγωνισμό, δεν εκχωρείτε οποιαδήποτε δικαιώματα
ιδιοκτησία που μπορεί να έχετε επί της Υποβολής σας. Ωστόσο, με την παρούσα εκχωρείτε στον Χορηγό και
στα εντεταλμένα από αυτόν μέρη μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, ελεύθερη δικαιωμάτων,
πλήρως καταβεβλημένη, με δυνατότητα μεταβίβασης άδειας χρήσης (μέσω πολλαπλών επιπέδων διανομής)
και μεταβιβάσιμη άδεια για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, προετοιμασία παράγωγων
έργων, δημόσια ή άλλου τύπου παρουσίαση, και εκτέλεση της Υποβολής σας σε σύνδεση με τις
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, σε οποιεσδήποτε μορφές μέσων ή σε υλική μορφή και μέσω
οποιωνδήποτε καναλιών μέσων που είναι σήμερα γνωστά ή θα αναπτυχθούν αργότερα. Ο Χορηγός δεν θα

έχει καμία υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ή διατήρησης οποιασδήποτε υποβολής που κάνετε ή
επιστροφής οποιασδήποτε τέτοιας Υποβολής σε εσάς. Συμφωνείτε ότι αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη
να λάβετε όλες τις άδειες και δηλώσεις αποδέσμευσης που είναι αναγκαίες για την εκχώρηση των
δικαιωμάτων που περιλαμβάνει αυτή η παράγραφος. Συμφωνείτε να προβαίνετε, με δαπάνες του Χορηγού,
σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων, φορολογικών εντύπων και
άλλων εγγράφων) που εύλογα ζητούνται από τον Χορηγό με σκοπό την τεκμηρίωση, πιστοποίηση ή
επιβεβαίωση των δικαιωμάτων του Χορηγού, όπως ορίζεται παραπάνω στην παρούσα παράγραφο. Δεν
δικαιούστε αποζημίωση για οποιαδήποτε χρήση της Υποβολής σας από τον Χορηγό, τους αντιπροσώπους
του, δικαιοδόχους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του.
13. Ιδιωτικό απόρρητο: Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και
συμφωνείτε με τις προϋποθέσεις της πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου του Χορηγού, που ανακοινώνονται στο
www.tableau.com/privacy, και διέπουν τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών για
τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Επιπλέον, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των
προσωπικών σας πληροφοριών από τον Χορηγό και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του για τους
σκοπούς της διοίκησης του παρόντος Διαγωνισμού και της διεκπεραίωσης του βραβείου. Για ερωτήσεις
σχετικά με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@tableau.com.
14. Ισχύουσα νομοθεσία: ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΙΤΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΘΑ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΣΕ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ
Η.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ WASHINGTON Ή ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ KING COUNTY,
WASHINGTON, Η.Π.Α. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΤΗΣ WASHINGTON ΤΩΝ Η.Π.Α., ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.
15. Λίστα νικητών / Επίσημοι κανόνες: Για ένα αντίγραφο των Επίσημων κανόνων του
παρόντος Διαγωνισμού, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.tableau.com/iron-viz. Για να
μάθετε το όνομα, την πόλη και την πολιτεία (νομό) των νικητών, μπορείτε να στείλετε
ένα email στο public@tableau.com αναγράφοντας στη γραμμή θέματος «Διαγωνισμός
Tableau Public Iron Viz Global Qualifier». Τα αιτήματα πρέπει να ληφθούν εντός
τεσσάρων (4) εβδομάδων από τη λήξη της Περιόδου συμμετοχής.
16. Χορηγός: Η Tableau Software, LLC, με διεύθυνση: 1621 N. 34th St., Seattle, WA 98103, είναι ο
χορηγός του παρόντος Διαγωνισμού.
17. Δήλωση αποποίησης: Τα εμπορικά σήματα που συσχετίζονται με το Βραβείο που κατακυρώνεται στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή μη των αντίστοιχων
κατόχων τους, που δεν συνδέονται με ή δεν υποστηρίζουν τον παρόντα Διαγωνισμό. Τα Βραβεία που
κατακυρώνονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς και
άδειες χρήσης από τους κατασκευαστές τους και μπορεί να απαιτείται πρόσθετος υλικός εξοπλισμός,
λογισμικό, υπηρεσίες ή συντήρηση για τη χρήση τους. Ο παραλήπτης του βραβείου φέρει όλη την
ευθύνη για τη χρήση του εν λόγω βραβείου σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από
τον κατασκευαστή, καθώς και για όλα τα πρόσθετα κόστη που σχετίζονται με τη χρήση ή τη συντήρησή
του. Η ονομασία TABLEAU είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Tableau Software, LLC. Ο Διαγωνισμός και
όλα τα συνοδευτικά υλικά: Πνευματικά δικαιώματα © 2021 από την Tableau Software, LLC. Με
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
18. Δυνατότητα διαχωρισμού: Στην περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη από τους παρόντες Επίσημους
κανόνες κριθεί άνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρηθεί
διαχωριστέα από τους παρόντες Επίσημους κανόνες και δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα και
εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Στους παρόντες Επίσημους κανόνες χρησιμοποιούνται
επικεφαλίδες και λεζάντες μόνο για διευκόλυνση των παραπομπών και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το νόημα ή την πρόθεση των παρόντων Επίσημων κανόνων ή
οποιωνδήποτε διατάξεών τους.

19. Γενικές προϋποθέσεις: Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι θα
συμμορφώνονται με και θα δεσμεύονται από τους παρόντες Επίσημους κανόνες. Η μη συμμόρφωση με
τους παρόντες Επίσημους κανόνες ενδέχεται να επιφέρει αποκλεισμό από τον Διαγωνισμό. Οι
συμμετέχοντες συμφωνούν επιπλέον ότι θα συμμορφώνονται με και θα δεσμεύονται από τις αποφάσεις
του Χορηγού, οι οποίες είναι τελικές και δεσμευτικές από κάθε άποψη. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα,
κατά την διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο που θα εντοπιστεί ότι: (i)
επεμβαίνει ή επιχειρεί να επέμβει στη λειτουργία του Διαγωνισμού ή ενός ή περισσότερων ιστότοπων
του Χορηγού, (ii) παραβιάζει τους παρόντες Επίσημους κανόνες, (iii) παραβιάζει τους όρους παροχής
υπηρεσιών, τις προϋποθέσεις χρήσης και/ή τους γενικούς κανόνες ή τις οδηγίες οποιασδήποτε
λειτουργίας ή υπηρεσίας του Χορηγού, ή (iv) δρα με τρόπο αντισυναδελφικό ή ενοχλητικό, ή με σκοπό
να αναστατώσει, απειλήσει ή να παρενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Τυχόν μη επιβολή εκ μέρους
του Χορηγού οποιουδήποτε όρου των παρόντων Επίσημων κανόνων δεν θα συνιστά παραίτηση από
εκείνο τον όρο. Οποιαδήποτε διάταξη από τους παρόντες Επίσημους κανόνες κριθεί μη εφαρμοστέα, θα
εφαρμοστεί στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό, και οι υπόλοιποι Επίσημοι κανόνες θα παραμείνουν σε
ισχύ. Η χρήση των όρων «περιλαμβάνει» ή «συμπεριλαμβανομένου» στους παρόντες Επίσημους κανόνες
εξυπηρετεί επεξηγηματικό σκοπό και δεν είναι περιοριστική.
Παρά το γεγονός ότι ο Χορηγός προσπαθεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα του Διαγωνισμού, οι
Οντότητες του Διαγωνισμού δεν έχουν ευθύνη για τις ενέργειες των συμμετεχόντων ή άλλων ατόμων σε
σχέση με τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών από τους συμμετέχοντες ή άλλα άτομα
για παράκαμψη των Επίσημων κανόνων ή με άλλο τρόπο παρέμβαση στη διοίκηση, ασφάλεια, τον δίκαιο
χαρακτήρα, την ακεραιότητα ή τη σωστή διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι Οντότητες του Διαγωνισμού
δεν έχουν ευθύνη βλάβες ή ζημίες σε υπολογιστές, ασύρματες συσκευές ή άλλο εξοπλισμό των
συμμετεχόντων ή άλλων προσώπων, που σχετίζονται με ή προκύπτουν από τη συμμετοχή στον
Διαγωνισμό ή από τη λήψη υλικών από ή τη χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου. Στην περίπτωση
οποιασδήποτε διένεξης ανάμεσα σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στους παρόντες
Επίσημους κανόνες και σε λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό του
Διαγωνισμού, θα υπερισχύουν οι λεπτομέρειες του Κανονισμού που περιλαμβάνονται στους παρόντες
Επίσημους κανόνες. Στιγμιότυπο οθόνης ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο για την υποβολή
συμμετοχής δεν θα θεωρείται ως αποδεικτικό οποιασδήποτε τέτοιας συμμετοχής.
Ερωτήσεις; Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας μέσω email στο public@tableau.com.

