
 
 

 
 
Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημέρα Kατά του Καπνίςματοσ το ΙΑΣΩ General προςφζρει 50% 
έκπτωςη ςτα Προγράμματα Διακοπήσ Καπνίςματοσ ζωσ και τθν Τρίτθ 07 Ιουνίου. Ειδικά όμωσ 
για τθν ιςτοςελίδα www.babyzone.gr θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κα ιςχφει για όλουσ όςουσ 
απαντιςουν ςτο quiz και ςυμπλθρϊςουν τθ φόρμα ςυμμετοχισ έωσ και τη Δευτέρα 20 
Ιουνίου.  
 
Οι ςυμμετζχοντεσ για να επωφελθκοφν τθσ προςφοράσ κα πρζπει ςτθ ςυνζχεια να κλείςουν 
ραντεβοφ έωσ και την Τρίτη 30 Ιουνίου ςτον αρικμό 210 650 2015, κακθμερινά, από τισ 
08.30πμ ζωσ τισ 15.30μμ, αναφζροντασ ότι κερδίςανε τθν παροχι από το babyzone.gr. 
Σθμειϊνεται ότι θ προςφορά ιςχφει μόνο για εφάπαξ πληρωμή  των προγραμμάτων.   
 
Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν δφο ςπιρομετριςεισ (ςτθν πρϊτθ & τελευταία επίςκεψθ), 
πνευμονολογικι εξζταςθ, ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, οδθγίεσ αντιμετϊπιςθσ των ςτερθτικϊν 
ςυμπτωμάτων και ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ φαρμάκων, ζλεγχο τθσ λιψθσ τουσ. Παράλλθλα 
υπάρχει θ δυνατότθτα για τθλεφωνικι ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ. Η επιλογι του καταλλιλου 
προγράμματοσ γίνεται κατόπιν τθσ πρϊτθσ επίςκεψθσ, το πόριςμα τθσ οποίασ κακορίηει τον 
βακμό εξάρτθςθσ του καπνιςτι από τθ νικοτίνθ, και άρα τον απαιτοφμενο χρόνο του 
προγράμματοσ. 
 
Το Mini Πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 επιςκζψεισ ςε διάρκεια 4 μθνϊν και τo ςυνολικό κόςτοσ 
του διαμορφϊνεται με τθν ζκπτωςθ ςτα 125€. Το Μεγάλο Πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 
επιςκζψεισ  ςε διάρκεια 6 μθνϊν και τo ςυνολικό κόςτοσ του διαμορφϊνεται με τθν ζκπτωςθ 
ςτα 195 €. 

Προζωπικά Δεδομένα. Με τη ςυμπλήρωςη και υποβολή των προςωπικών δεδομζνων του, 
κάθε Συμμετζχων ςυναινεί ρητώσ, κατά την ζννοια του Ν. 2472/1997 όπωσ ιςχφει, όπωσ τα 
προςωπικά δεδομζνα χρηςιμοποιηθοφν από τον ίδιο το Διοργανωτή μζςω αυτοματοποιημζνων 
ή μη αυτοματοποιημζνων μζςων αποκλειςτικά και μόνο για τη διεξαγωγή του Διαγωνιςμοφ. Το 
ςχετικό αρχείο θα τηρείται ςφμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπωσ ιςχφει και κάθε Συμμετζχων ζχει 
δικαίωμα πρόςβαςησ, τροποποίηςησ και αντίρρηςησ ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ 

χαρακτήρα που τον αφοροφν. Ελλνείηαη όηη κεηά ηελ απόδνζε ηωλ Δώξωλ, νπνηαδήπνηε 

δεδνκέλα, πξνζωπηθά ή κε ηωλ ζπκκεηερόληωλ/ ηωλ ληθεηώλ ηνπ Δηαγωληζκνύ ζα 

παξακέλνπλ ζηε βάζε ηνπ Δηαδηθηπαθνύ Τόπνπ, θαη ζα δηαρεηξίδνληαη βάζεη ηωλ όξωλ γηα 

ηα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα, νη νπνίνη βξίζθνληαη αλεξηεκέλνη ζην babyzone.gr. Τα 

πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα δε ζα δηαβηβαζζνύλ ζε ηξίηνπο, πέξαλ από ηπρόλ πξόζωπα ηα 

νπνία, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Δηνξγαλωηή, ελδέρεηαη λα εκπιαθνύλ ζηελ 

αλάδεημε ηωλ ληθεηώλ ηνπ Δηαγωληζκνύ θαη ζηελ απόδνζε ηωλ Δώξωλ ζε απηνύο. Γηα 

ηπρόλ άζθεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ζαο πνπ απνξξένπλ θπξίωο από ηα άξζξα 12 θαη 13 Ν. 

2472/1997 (δηθαηώκαηα πξόζβαζεο θαη αληίξξεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλωλ 

πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα αληίζηνηρα), κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε ζην ηειέθωλν:  

210.6856822 ή ζην e-mail contests@babyzone.gr. 

 

http://www.babyzone.gr/

