
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «GRANULAR™ CLUB» 

Της εταιρείας «CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
1. Οι παρακάτω όροι («οι Όροι») ρυθμίζουν την εγγραφή των ενδιαφερόμενων μελών και 

τη λειτουργία του Προγράμματος με την ονομασία «GRANULAR™ CLUB» («το 
Πρόγραμμα») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CORTEVA AGRISCIENCE 
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Ύδρας 2 
και Λεωφόρος Κηφισίας 280, με ΑΦΜ 094150550, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται 
νόμιμα («η Εταιρεία»). 

2. Τα μέλη του Προγράμματος («Μέλη») μπορούν, εφόσον και σε όποια έκταση το 
επιθυμούν, τηρώντας τους Όρους του Προγράμματος και υπό τις προϋποθέσεις και 
στην έκταση που ορίζεται από τους Όρους, να απολαύσουν ένα χαρτοφυλάκιο 
ψηφιακών λύσεων και άλλων υπηρεσιών νέας γενιάς («οι Παροχές») που κατά καιρούς 
διασφαλίζει γι’ αυτούς η Εταιρεία. Οι Παροχές του Προγράμματος είναι 
προσανατολισμένες στη διευκόλυνση των Μελών στη λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα, καθώς σκοπεύουν να προσφέρουν γνώση και 
τεχνητή νοημοσύνη που είναι αναγκαία ή μπορεί να φανεί χρήσιμη σε επαγγελματίες 
του αγροτικού κλάδου – κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για να διευθύνουν πιο 
αποτελεσματικές, κερδοφόρες και βιώσιμες επιχειρήσεις ή να ανιχνεύσουν και να 
υποδείξουν μελλοντικές ευκαιρίες για καινοτομία. 

3. Η υποβολή Αίτησης Εγγραφής, η εγγραφή και η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει 
και συνεπάγεται την διαρκή πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Αιτούντα 
και στη συνέχεια από το Mέλος των Όρων του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί 
ισχύουν και τροποποιούνται.

4. Εγγραφή: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών το οποίο κατέχει και νομίμως 
δηλώνει κατά ΟΣΔΕ στο όνομά του αγροτική εκμετάλλευση οποιασδήποτε έκτασης, 
έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα, συμπληρώνοντας, 
αυτοπροσώπως και πλήρως, τη σχετική αίτηση («Αίτηση Εγγραφής»). Οι Αιτήσεις 
Εγγραφής υποβάλλονται:
a. Είτε σε φυσική μορφή, συμπληρωμένες στα ειδικά έντυπα Αιτήσεων Εγγραφής 

που διαθέτει η Εταιρεία και υπογεγραμμένες από τον Αιτούντα, και παραδίδονται 
από τον Αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του σε εξουσιοδοτημένο 
συνεργάτη της Εταιρείας. 

b. Είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ιστοσελίδας που η Εταιρεία σχεδιάζει να 
δημιουργήσει για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος («Ιστοσελίδα του 
Προγράμματος») και την οποία, όταν δημιουργηθεί, η Εταιρεία θα ανακοινώσει 
επίσημα.

c. Είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.corteva.gr 
(«Ιστοσελίδα της Εταιρείας»), εφόσον και για όσο χρόνο η Εταιρεία παρέχει αυτή 
τη δυνατότητα.

d. Είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τυχόν κατά καιρούς ανακοινώνει η Εταιρεία.
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5. Προκειμένου να εξεταστεί η Αίτηση Εγγραφής, ο αιτών («Αιτών») οφείλει:
a. Να συμπληρώσει πλήρως την Αίτηση Εγγραφής και να αποδεχθεί τους Όρους 

του Προγράμματος και τα εκάστοτε παραρτήματά τους.
b. Να καταγράψει στην Αίτηση Εγγραφής ένα ή περισσότερα καταστήματα 

γεωργικών εφοδίων («Συνεργαζόμενος Έμπορος») με τα οποία ο Αιτών 
συνεργάζεται.  

c. Να αποστείλει στην Εταιρεία τα τυχόν ζητούμενα από αυτήν δικαιολογητικά, 
προς απόδειξη των προϋποθέσεων εγγραφής του Αιτούντος ως Μέλους του 
Προγράμματος.

d. Να καταβάλει στην Εταιρεία το προβλεπόμενο εκάστοτε τέλος εγγραφής στο 
Πρόγραμμα («Τέλος Εγγραφής»). Το Τέλος Εγγραφής ορίζεται σε ποσό 
εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και μπορεί να αναθεωρείται είτε με 
τροποποίηση των παρόντων Όρων, είτε με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. 

6. Αιτήσεις Εγγραφής που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 

7. Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την εγγραφή 
οποιουδήποτε Αιτούντος ως Μέλους στο Πρόγραμμα, ενημερώνοντας εγγράφως τον 
Αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται στον Αιτούντα, άτοκα, το τυχόν 
προκαταβληθέν από αυτόν Τέλος Εγγραφής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
που ο Αιτών θα γνωστοποιήσει στην Εταιρεία σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του.

8. Με την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Εγγραφής στην Εταιρεία, οι Αιτούντες:
a. Βεβαιώνουν υπεύθυνα την αλήθεια και ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων 

και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους Όρους του Προγράμματος. Οι 
Αιτούντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση 
και υποβολή των στοιχείων τους στην Αίτηση Εγγραφής και η Εταιρεία δεν φέρει 
ευθύνη για την εξακρίβωση ή διασταύρωσή τους.

b. Εξουσιοδοτούν την Εταιρεία και παρέχουν τη συναίνεσή τους προκειμένου η 
Εταιρεία να επικοινωνήσει, να ανταλλάξει στοιχεία και να συνεργαστεί με τους 
αρμόδιους για την προσφορά των Παροχών συνεργάτες της, αλλά και με τους 
αναφερόμενους στην Αίτηση Εγγραφής Συνεργαζόμενους Εμπόρους, για κάθε 
σκοπό που σχετίζεται με το Πρόγραμμα, τους Όρους του Προγράμματος και τους 
Σκοπούς Επεξεργασίας που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 των Όρων του 
Προγράμματος, όπως λ.χ. για την επαλήθευση των στοιχείων της Αίτησης 
Εγγραφής, για την προσφορά και υποστήριξη Παροχών του Προγράμματος προς 
τον Αιτούντα – Μέλος κ.α.  

9. Ιδιότητα Μέλους: Ο Αιτών καθίσταται Μέλος του Προγράμματος εφόσον λάβει σχετική 
ενημέρωση από την Εταιρεία, περί της έγκρισης της Αίτησης Εγγραφής του. Στο Μέλος 
ενδέχεται να αποδοθεί και σχετικός Κωδικός Μέλους, τον οποίο το Μέλος οφείλει να 
χρησιμοποιεί σε όλες τις επικοινωνίες του με την Εταιρεία και με τους συνεργάτες της 
στο πλαίσιο του Προγράμματος. Το Μέλος δικαιούται πρόσβαση στις Παροχές του 
Προγράμματος μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ως άνω έγγραφη 
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ενημέρωση. Κάθε Μέλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές 
στα προσωπικά του στοιχεία ή στα στοιχεία του/των Συνεργαζόμενου/ων Εμπόρου/ων. Η 
Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες Παροχών εξαιτίας της μη έγκαιρης ή μη 
ακριβούς ενημέρωσής της για οποιαδήποτε αλλαγή στα δηλωθέντα εκάστοτε στοιχεία. 

10.Η ιδιότητα του Μέλους του Προγράμματος και τα δικαιώματα που απορρέουν από 
αυτήν είναι προσωπικά, δεν είναι μεταβιβάσιμα και οι Παροχές του Προγράμματος 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τα Μέλη, για δικό τους λογαριασμό. Κάθε 
Μέλος αποκτά μόνο δικαίωμα πρόσβασης στις Παροχές του Προγράμματος, υπό τους 
όρους που αυτές εκάστοτε παρέχονται. 

11.Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται για το ημερολογιακό έτος στο οποίο εγκρίθηκε η 
Αίτηση Εγγραφής του στο Πρόγραμμα και αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση με τη λήξη 
του εν λόγω έτους. Για την επανενεργοποίηση της ιδιότητας του Μέλους για κάθε νέο 
– επόμενο ημερολογιακό έτος, το Μέλος οφείλει να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό 
που εκάστοτε προβλέπεται ως ετήσια συνδρομή («Ετήσια Συνδρομή») στο Πρόγραμμα, 
η οποία επίσης επιφέρει επανενεργοποίηση της ιδιότητας του Μέλους μέχρι το τέλος 
του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους. Για τις ανάγκες του παρόντος όρου και προς 
αποφυγή παρανοήσεων, διευκρινίζεται ότι κάθε ημερολογιακό έτος ξεκινά την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους – επομένως, 
σε περίπτωση εγγραφής Μέλους λ.χ. την 1η Μαρτίου 2022, η ιδιότητα του Μέλους 
διατηρείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

12.Η Ετήσια Συνδρομή ορίζεται σε ποσό εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, μπορεί 
όμως να αναθεωρείται είτε με τροποποίηση των παρόντων Όρων, είτε με σχετική 
ανακοίνωση της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι για το ημερολογιακό έτος εγγραφής του 
Μέλους, απαιτείται μόνο η καταβολή του Τέλους Εγγραφής και όχι η καταβολή Ετήσιας 
Συνδρομής, καθώς επίσης και ότι η επανενεργοποίηση της ιδιότητας του Μέλους 
επέρχεται πέντε (5) ημέρες μετά την σχετική ενημέρωση από το Μέλος προς την 
Εταιρεία για την καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής. Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε 
περίπτωση το δικαίωμα, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος από την ενημέρωσή 
της, να μην κάνει δεκτή την επανενεργοποίηση της ιδιότητας οποιουδήποτε Μέλους 
στο Πρόγραμμα, ενημερώνοντας εγγράφως το Μέλος. Στην περίπτωση αυτή, 
επιστρέφεται στο Μέλος, άτοκα, η τυχόν προκαταβληθείσα από το Μέλος αντίστοιχη 
Ετήσια Συνδρομή, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το Μέλος θα 
γνωστοποιήσει στην Εταιρεία σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του.

13.Η καταβολή του Τέλους Εγγραφής και της Ετήσιας Συνδρομής, όπως επίσης και κάθε 
άλλου τυχόν εκάστοτε προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος για την λήψη 
οποιασδήποτε Παροχής, θα πρέπει να γίνονται σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς 
λογαριασμούς («Τραπεζικοί Λογαριασμοί»):

EUROBANK IBAN GR44 0260 0020 0006 8020 1147 937

ALPHA BANK IBAN GR12 0140 3590 3590 0200 2002 997
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αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, την ονομασία του Προγράμματος 
(GRANULARTM CLUB), τον τυχόν αποδοθέντα Κωδικό Μέλους  και συνοπτική αιτιολογία 
για την αιτία της καταβολής (Τέλος Εγγραφής, Ετήσια Συνδρομή ή αντάλλαγμα για 
συγκεκριμένη Παροχή). Οι Αιτούντες και τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως 
την Εταιρεία για την εκ μέρους τους καταβολή κάθε ποσού σε κάποιον από τους 
Τραπεζικούς Λογαριασμούς και για την αιτία της καταβολής, αποστέλλοντας στην 
Εταιρεία και αντίγραφο του σχετικού παραστατικού.

14.Το Μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει από το Πρόγραμμα, ενημερώνοντας 
εγγράφως προς τούτο την Εταιρεία. Πέραν αυτού, η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε 
περίπτωση το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, ενημερώνοντας 
εγγράφως το Μέλος: (α) Να μην επιτρέψει σε Μέλος την πρόσβασή του σε 
συγκεκριμένη Πρόσθετη Παροχή ή/και (β) Να διαγράψει οποιοδήποτε Μέλος από το 
Πρόγραμμα, σε όποιες περιπτώσεις τούτο προβλέπεται στο παρόν ή σε περίπτωση που 
διαπιστώσει ότι το Μέλος παραβίασε οποιονδήποτε Όρο του Προγράμματος ή 
συμπεριφέρθηκε με ακατάλληλο, παραπλανητικό ή καταχρηστικό τρόπο ή δεν 
επανενεργοποιήσει την ιδιότητα του Μέλους, με την καταβολή της Ετήσιας 
Συνδρομής, μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους. Στις περιπτώσεις του 
παρόντος Όρου, τυχόν προκαταβληθέντα στην Εταιρεία ποσά για οποιαδήποτε αιτία 
(λ.χ. Τέλος Εγγραφής, Ετήσια Συνδρομή ή άλλα) δεν επιστρέφονται στο Μέλος.

15.Παροχές: Τα Μέλη του Προγράμματος δικαιούνται Παροχές, με τη μορφή ψηφιακών 
λύσεων, δεδομένων ή υπηρεσιών, στην έκταση και υπό τους όρους, οικονομικούς και 
άλλους, που εκάστοτε ανακοινώνει η Εταιρεία. Οι Παροχές παρέχονται ή/και 
υποστηρίζονται, κατά περίπτωση, από στελέχη ή εξωτερικούς συνεργάτες της 
Εταιρείας ή από ανεξάρτητους επαγγελματίες ή τρίτους, που συνεργάζονται με την 
Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση. 

16.Οι Παροχές διακρίνονται:
a. Σε εκείνες που παρέχονται στα Μέλη του Προγράμματος, κατόπιν αίτησής τους 

και υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γι’ αυτές όρους, χωρίς πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση των Μελών και με μόνη την καταβολή από αυτά του Τέλους 
Εγγραφής ή/και της Ετήσιας Συνδρομής («Βασικές Παροχές»). 

b. Σε εκείνες που παρέχονται στα Μέλη του Προγράμματος, κατόπιν αίτησής τους 
και υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γι’ αυτές όρους, με πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση των Μελών («Πρόσθετες Παροχές»).

17.  Είναι δυνατόν, κατ’ επιλογή της Εταιρείας, το αντάλλαγμα για Πρόσθετες Παροχές να 
πρέπει να προκαταβληθεί ή να πιστωθεί, για χρονικό διάστημα που επιλέξει η Εταιρεία. 
Είναι επίσης δυνατό, κατ’ επιλογή της Εταιρείας, να χρεώνεται στα Μέλη από τον 
Συνεργαζόμενο Έμπορο, κατόπιν συμφωνίας του τελευταίου με την Εταιρεία. Σε κάθε 
περίπτωση, η εμπρόθεσμη και πλήρης εξόφληση των πάσης φύσεως οικονομικών 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN GR47 0110 6140 0000 6144 7054 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR90 0171 0170 0060 1704 0039 645
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υποχρεώσεων των Μελών αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της εγγραφής τους 
και των δικαιωμάτων τους στο Πρόγραμμα, ειδάλλως η Εταιρεία διατηρεί, πέραν των 
λοιπών νομίμων δικαιωμάτων της, το δικαίωμα διαγραφής από το Πρόγραμμα του τυχόν 
ασυνεπούς Μέλους.

18.Η Εταιρεία διατηρεί ανά πάσα στιγμή και κατά την ανέλεγκτη κρίση της το δικαίωμα να 
προσθέσει ή να αφαιρέσει ή να καταργήσει ή να αντικαταστήσει οποιαδήποτε Παροχή 
(Βασική ή Πρόσθετη), ή να αλλάξει το χαρακτηρισμό οποιασδήποτε Παροχής (από 
Βασική σε Πρόσθετη και το αντίθετο) ή τροποποιήσει τους όρους παροχής ή να θέσει 
οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους για την παροχή οποιασδήποτε Παροχής (Βασικής ή 
Πρόσθετης), ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν Παροχές 
που έχουν ήδη ζητηθεί, τηρώντας τους προβλεπόμενους γι’ αυτές εκάστοτε όρους, από 
τα Μέλη πριν την ως άνω ενημέρωση της Εταιρείας, παρέχονται στα Μέλη με τους 
ισχύοντες πριν την ενημέρωση όρους. 

19.  Περισσότερες πληροφορίες για τις εκάστοτε διαθέσιμες Παροχές (Βασικές και 
Πρόσθετες) και για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους παροχής αυτών ανακοινώνονται ή 
γνωστοποιούνται στα Μέλη του Προγράμματος με τους τρόπους που προβλέπονται 
στους Όρους του Προγράμματος. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους 
Όρους, οι Παροχές που ανακοινώνονται και οι όροι παροχής αυτών (και οι εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους) έχουν άμεση ισχύ από την ημέρα ανακοίνωσής τους. 

20.Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μην λαμβάνει ενημέρωση για τις Παροχές του 
Προγράμματος, αλλά στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δύναται να το διαγράψει από το 
Πρόγραμμα, απενεργοποιώντας το λογαριασμό του. 

21.Για τη λήψη ή/και χρήση των Παροχών του Προγράμματος που τυχόν γίνεται μέσω 
διαδικτύου ή με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων ή εφαρμογών (applications κλπ.), το 
Μέλος οφείλει, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, να λαμβάνει γνώση και να 
συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης της αντίστοιχης 
ιστοσελίδας / διαδικτυακού τόπου / προγράμματος / εφαρμογής ή/και του εκάστοτε 
παρόχου / συνεργάτη της Εταιρείας. Η λήψη ή χρήση της αντίστοιχης Παροχής από το 
Μέλος συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αντίστοιχων 
όρων χρήσης. Ενδέχεται επίσης το Μέλος να χρειαστεί να καταχωρίσει και να 
χρησιμοποιήσει ειδική, ηλεκτρονική, «Ταυτότητα Μέλους» (όνομα χρήστη) και να 
επιλέξει προσωπικό «Κωδικό Πρόσβασης» (password). Η Εταιρεία δεν υπέχει καμία 
ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση των Μελών με τα ανωτέρω ή για τυχόν απώλεια ή 
διαρροή των ανωτέρω. Το Μέλος οφείλει, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, να 
διατηρεί την Ταυτότητα Μέλους και τον Κωδικό Πρόσβασής του αυστηρά προσωπικά 
και απόρρητα και να μην τα ανακοινώνει σε τρίτους, ενώ φέρει επίσης αποκλειστικά τον 
κίνδυνο ζημίας δική του ή της Εταιρείας από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο 
στους κωδικούς του.

22.Αποκλεισμός Ευθύνης: Η Εταιρεία, τα στελέχη και οι συνεργάτες της καταβάλλουν τη 
μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα δεδομένα, πληροφορίες και στοιχεία που 
παρέχονται στα Μέλη του Προγράμματος μέσω των Παροχών, να διέπονται από 
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ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυώνται, 
όμως, και δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Στο κάθε 
Μέλος εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση, 
εξακρίβωση, επιβεβαίωση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών, 
δεδομένων και στοιχείων. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων 
με αφορμή τις πληροφορίες αυτές, όπως επίσης και με αφορμή γενικά τις Παροχές, 
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε Μέλους και η Εταιρεία, όπως και τα ανωτέρω 
πρόσωπα, δεν υποχρεούνται να καλύψουν ή να ανορθώσουν οποιεσδήποτε ζημίες 
τυχόν προκληθούν. 

23.Η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της δεν υπέχουν, 
ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Μελών του 
Προγράμματος ή οποιουδήποτε τρίτου, πέραν αυτών που ρητώς και ειδικώς ορίζονται 
από τους παρόντες Όρους. Ιδίως δεν υπέχουν, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε 
ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση, ως προς τους αγρούς, τις καλλιέργειες, το περιβάλλον 
και τις επιπτώσεις σε ζώα και στον άνθρωπο, σχετικά με τη λήψη ή τη χρήση ή τα 
αποτελέσματα, άμεσα ή έμμεσα, χρήσης των Παροχών του Προγράμματος. Οι Παροχές 
του Προγράμματος, είτε εκείνες που κατατείνουν στην παράδοση / παρουσίαση 
δεδομένων, είτε εκείνες που οδηγούνται σε παράδοση παραινέσεων ή συμβουλών, 
έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τα Μέλη του Προγράμματος στην λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η λήψη ή χρήση τους δεν μεταβιβάζει οποιαδήποτε ευθύνη στην 
Εταιρεία, στους εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες της, ούτε η προσφορά 
τους συνεπάγεται την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης από αυτούς. Κάθε Μέλος του 
Προγράμματος αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι κατά τη χρήση των Παροχών του 
Προγράμματος λαμβάνει απλώς και μόνο ένα επιπλέον εργαλείο λήψης αποφάσεων, 
ωστόσο το ίδιο το Μέλος είναι και παραμένει απολύτως υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για 
τις αποφάσεις που λαμβάνει στην επιχείρηση / εκμετάλλευσή του, για την εξέλιξη των 
καλλιεργειών που ο ίδιος διατηρεί ή, κατά περίπτωση, εποπτεύει, για τα προϊόντα που ο 
ίδιος επιλέγει προς χρήση και τα χρησιμοποιεί ή εποπτεύει τη χρήση τους, αλλά και 
γενικά για την τήρηση κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύμφωνα και με τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες και άλλες ιδιαιτερότητες κάθε αγρού, καλλιέργειας και 
εν γένει εκμετάλλευσης, τις οποίες μόνον ο ίδιος γνωρίζει απόλυτα. Επιπλέον, τα Μέλη 
του Προγράμματος γνωρίζουν και αποδέχονται ότι τα αποτελέσματα κάθε αγροτικής 
επιχείρησης/εκμετάλλευσης και κάθε καλλιέργειας εξαρτώνται από πλείστους 
αστάθμητους παράγοντες, όσο και από την τήρηση των κανόνων της Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής από τον εκμεταλλευτή τους. Για τους λόγους αυτούς, τα Μέλη του 
Προγράμματος, με την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής τους στο Πρόγραμμα, 
δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι δεν έχουν, ούτε θα αποκτήσουν, άλλως ανεπιφύλακτα 
παραιτούνται εκ των προτέρων, κάθε αξίωσής τους, ευθείας ή αναγωγικής, κατά της 
Εταιρείας, των Διευθυντών, των νομίμων εκπροσώπων, των εργαζομένων και εν γένει 
συνεργατών της σχετικά με τη λήψη ή τη χρήση ή τα αποτελέσματα, άμεσα ή έμμεσα, 
λήψης ή χρήσης των Παροχών του Προγράμματος στις εκμεταλλεύσεις τους και τις 
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επιδράσεις λήψης ή χρήσης των Παροχών στις καλλιέργειες, στους αγρούς και στο 
περιβάλλον και τις επιπτώσεις σε ζώα και στον άνθρωπο. 

24.Περιορισμός Ευθύνης: Σε κάθε περίπτωση, η όποια τυχόν ευθύνη της Εταιρείας, των 
νομίμων εκπροσώπων, Διευθυντών, εργαζομένων και συνεργατών της έναντι των 
Μελών του Προγράμματος και κάθε τρίτου, που μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να 
συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τη λήψη ή τη χρήση Παροχών του Προγράμματος, 
εξαντλείται και περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις που αποδίδονται σε δόλο ή 
βαρειά αμέλεια των ανωτέρω, αφορά μόνο θετικές ζημίες (καθώς αποκλείεται 
οποιαδήποτε αναζήτηση διαφυγόντων κερδών, αποθετικών ζημιών ή ηθικής βλάβης) και 
περιορίζεται στο ύψος του Τέλους Εγγραφής ή της Ετήσιας Συνδρομής (αναφορικά με 
φερόμενη ευθύνη που συνδέεται με κάποια από τις Βασικές Παροχές) ή του τυχόν 
οικονομικού ανταλλάγματος που έχει πραγματικά καταβάλει το Μέλος για τη χρήση της 
αντίστοιχης Πρόσθετης Παροχής (στη χρήση της οποίας επιχειρείται να θεμελιωθεί 
ευθύνη). Τα δε Μέλη του Προγράμματος παραιτούνται ρητά οποιασδήποτε άλλης 
σχετικής αξίωσής τους κατά της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων. 

25.Προσωπικά Δεδομένα: Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 
των φυσικών προσώπων που υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής στο Πρόγραμμα, κατά τους 
όρους του Παραρτήματος 1 («Δήλωση Συγκατάθεσης») των παρόντων Όρων. 

26.Λοιποί Όροι: Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να παύσει τη λειτουργία του 
Προγράμματος, ενημερώνοντας τα Μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο και η παύση ισχύει 
για το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε 
λόγους ανωτέρας βίας ή σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη). H Εταιρεία δεν 
έχει, ούτε αναλαμβάνει, οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Μέλους για 
οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία του 
Προγράμματος ή/και από την τυχόν παύση της λειτουργίας αυτού.

27.H Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε 
φορολογία των Παροχών ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες των Μελών που τυχόν θα 
προκύψουν σε σχέση με το Πρόγραμμα ή τις Παροχές του προς τα Μέλη του 
Προγράμματος. 

28.Οι ενημερώσεις, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις της Εταιρείας προς τους Αιτούντες 
ή/και τα Μέλη, που προβλέπονται στους Όρους του Προγράμματος και η εν γένει 
επικοινωνία μαζί τους σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Πρόγραμμα και για τους 
Σκοπούς Επεξεργασίας που αναγράφονται στη Δήλωση Συγκατάθεσης, μπορούν να 
γίνονται: (α) Είτε με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος, (β) Είτε/και (κατ’ 
επιλογή της Εταιρείας και μέχρι τη δημιουργία και λειτουργία της Ιστοσελίδας του 
Προγράμματος) με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, (γ) Είτε/και (κατ’ επιλογή 
της Εταιρείας) μέσω των σελίδων που διατηρεί η Εταιρεία στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης (Facebook, Instagram κλπ.), (δ) Είτε/και με ταχυδρομείο ή αποστολή 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμη και με τηλεφωνική ή μέσω γραπτών 
μηνυμάτων (SMS/VIBER κ.α.) επικοινωνία με τους Αιτούντες ή τα Μέλη του 
Προγράμματος, στα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί γνωστοποιούν στην Εταιρεία. Τα 
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Μέλη του Προγράμματος οφείλουν να παρακολουθούν την Ιστοσελίδα του 
Προγράμματος, την Ιστοσελίδα της Εταιρείας και τους λογαριασμούς της Εταιρείας 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, για να ενημερώνονται σχετικά. Εκτός αν άλλως 
προβλέπεται σε επί μέρους Όρους του Προγράμματος, οι ως άνω ενημερώσεις, 
ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις ισχύουν από την ημέρα της πρώτης ανάρτησής τους 
ή τυχόν προηγούμενης προσωπικής ενημέρωσης κάθε Αιτούντος ή Μέλους. Κάθε 
Αιτών και κάθε Μέλος παρέχει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επικοινωνία της 
Εταιρείας μαζί του. Οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις των Αιτούντων και των Μελών 
του Προγράμματος προς την Εταιρεία και η υποβολή των πάσης φύσεως δηλώσεων, 
αιτήσεων και αιτημάτων τους θα πρέπει να γίνονται εγγράφως στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση - email: granular.club.greece@corteva.com. 

29.Διευκρινίζεται ρητά ότι κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα, προκειμένου να προμηθευτεί προϊόντα της Εταιρείας. 
Επομένως, η υποβολή Αίτησης Εγγραφής και η εγγραφή του Αιτούντος ως Μέλους του 
Προγράμματος, όπως και η τυχόν ετήσια επανενεργοποίηση της ιδιότητας του Μέλους, 
επαφίεται αποκλειστικά στην ελεύθερη βούληση, επιλογή και κρίση των Αιτούντων και 
των Μελών. Οι Αιτούντες και τα Μέλη του Προγράμματος δεν αναλαμβάνουν άλλες 
υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας, πέρα από εκείνες που προβλέπονται στους Όρους 
του Προγράμματος, συμμετέχουν δε σε αυτό για να αποκτήσουν τη δυνατότητα λήψης 
και απόλαυσης των Παροχών του Προγράμματος, υπό τους παρόντες Όρους.

30.Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που 
δημιουργείται από την εφαρμογή οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους ή/και 
συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Πρόγραμμα ή την εφαρμογή ή ερμηνεία των 
Όρων του, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

31.H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους 
με σχετική ανακοίνωση ή γνωστοποίηση προς τα Μέλη, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό 
επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.

32.Το παρόν αποτελεί την τελευταία έκδοση των Όρων του Προγράμματος και καταργεί 
κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων. Τα Μέλη του Προγράμματος οφείλουν να 
επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα του Προγράμματος και 
την Ιστοσελίδα της Εταιρείας για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς 
και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των παρόντων Όρων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Ύδρας 2 και 
Λεωφόρος Κηφισίας 280, νομίμως εκπροσωπούμενη («Εταιρεία»), ως υπεύθυνη 
επεξεργασίας και λειτουργός του Προγράμματος σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και τον Ν. 4624/2019 για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων, συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος 
με την ονομασία «GRANULARTM CLUB» («Πρόγραμμα») τα προσωπικά δεδομένα κάθε 
φυσικού προσώπου που αιτείται εγγραφή και κάθε προσώπου που εγγράφεται ως μέλος 
στο Πρόγραμμα («το Μέλος»), τα οποία περιλαμβάνονται στην Αίτηση Μέλους ή με άλλο 
τρόπο της γνωστοποιούνται από τα Μέλη («Προσωπικά Δεδομένα»).
2. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται για τους ακόλουθους 
σκοπούς («Σκοποί Επεξεργασίας»): (α) τη λήψη και αξιολόγηση της Αίτησης Εγγραφής στο 
Πρόγραμμα, (β) την ενημέρωση των Μελών για τις Παροχές του Προγράμματος, (γ) την 
προσφορά και εξυπηρέτηση των Παροχών του Προγράμματος προς τα Μέλη, (δ) την 
επικοινωνία με το Μέλος, (ε) την ανταπόκριση της Εταιρείας στις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από το Πρόγραμμα, (στ) την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Εταιρείας 
και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία για τους υπό α-στ σκοπούς εκτελείται με βάση 
τη σύμβαση του Μέλους με την Εταιρεία αναφορικά με το Πρόγραμμα (άρθρο 6 § 1 β’ του 
ΓΚΠΔ). Κατόπιν συγκατάθεσης του Μέλους (άρθρο 6 § 1 α’ του ΓΚΠΔ), που παρέχεται με το 
παρόν έντυπο, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων θα πραγματοποιείται και για 
τους ακόλουθους επιπρόσθετους σκοπούς: (ζ) την εμπορική προώθηση και διαφήμιση των 
προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας στο Μέλος και (η) την ανάλυση της αγοράς 
αγροεφοδίων για την βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας 
και τη σχεδίαση νέων. 
3. Η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων δύναται να λαμβάνει χώρα, 
για τους ως άνω Σκοπούς Επεξεργασίας, από συνεργάτιδες εταιρείες (λ.χ. από τα πρόσωπα 
που παρέχουν υπηρεσίες για την προσφορά των Παροχών προς τα Μέλη, από τους 
Συνεργαζόμενους Εμπόρους που δηλώνονται από τα Μέλη κ.α.), που εκτελούν την 
επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία ενδέχεται να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και περαιτέρω εκτελούντων την επεξεργασία για τις ανάγκες 
του Προγράμματος. Περαιτέρω, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαβιβάζονται σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Εταιρείας για λόγους οργάνωσης και διαχείρισης σε 
επίπεδο ομίλου.
4.  Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενώ μπορεί διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα του Μέλους 
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, που εδρεύουν σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού 
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Οικονομικού Χώρου, εφόσον παρέχονται οι κατάλληλες νομικές εγγυήσεις των άρθρων 
44-50 του ΓΚΠΔ, όπως ενδεικτικά η υπογραφή πρότυπων συμβατικών ρητρών προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και 
κατάλληλων πρόσθετων διασφαλίσεων, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. Το Μέλος 
μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο των σχετικών εγγυήσεων των άρθρων 44-50 του ΓΚΠΔ 
κατόπιν αιτήματός του.
5. Η διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία διαρκεί μέχρι την 
ανάκληση της παρούσας συγκατάθεσης από το Μέλος, χωρίς να υπερβαίνει τα πέντε (5) 
έτη από το έτος διαγραφής του κάθε Μέλους από το Πρόγραμμα ή παύσης λειτουργίας 
του Προγράμματος, όποτε καταστρέφονται από τα έγχαρτα αρχεία και τα πληροφοριακά 
συστήματα της Εταιρείας. 
6. Τα Μέλη του Προγράμματος έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία 
καθώς και εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, τα οποία μπορούν να 
ασκούν με αποστολή σχετικής επικοινωνίας προς την Εταιρεία στο e-mail επικοινωνίας: 
granular.club.greece@corteva.com. Τα Μέλη έχουν το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 
6475600, complaints@dpa.gr), εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται προσβολή των δικαιωμάτων 
τους.
7. Η Εταιρεία υποχρεούται να ανταποκρίνεται δωρεάν σε κάθε σχετικό αίτημα του 
Μέλους εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο 
(2) ακόμη μήνες, λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος. 
8. Κάθε Μέλος δικαιούται να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή ομοίως 
με την παροχή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 
9. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά τους, πως μπορούν να 
τα ασκήσουν και σχετικά με την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, τα Μέλη 
του Προγράμματος μπορούν να διαβάσουν τη Δήλωση Απορρήτου της CORTEVA που είναι 
αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.corteva.gr/privacy-policy.html  
Ο υπογράφων κατόπιν πλήρους λήψης γνώσης των παραπάνω, παρέχω την ανεπιφύλακτη 
συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως 
περιγράφεται παραπάνω.

Ο Αιτών Ημερομηνία
        (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)
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