Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ira.media (ο “Ιστότοπος”),
που ανήκει στην εταιρεία IMCGBRANDS Α.Ε. (η «Εταιρεία»).
Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, ή τη χρήση οποιασδήποτε
υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αυτή (η
Υπηρεσία) αναγνωρίζετε ότι παρέχεται «ως έχει».
Το περιεχόμενο του ιστότοπου ira.media είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και
γνωριμία με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του
συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και
προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να
έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και
τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του Ιστότοπου, ή
οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον Ιστότοπο υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση
των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών
αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστότοπου
και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς
(π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο
επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.
Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό
εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστότοπου.
Ο ιστότοπος δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Σε
αυτούς τους Όρους χρήσης – Πολιτική Απορρήτου εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης
των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα το ισχύον νομικό
πλαίσιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων
αυτού].

Ζητείται από τον κάθε επισκέπτη/χρήστη να αποδεχθεί τη χρήση Cookies σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, την πρώτη φορά που θα επισκεφθεί τον
Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, και αποδεχόμενος αυτή την Πολιτική, ο
επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τη χρήση από μέρους του Ιστότοπου των Cookies
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

ΕΓΓΡΑΦΗ (όπου απαιτείται)
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσίες του
ιστότοπου προϋποθέτει σύμβαση συνεργασίας, ώστε να εφοδιαστεί με τα
απαραίτητα credentials εισόδου στην χορηγούμενη πλατφόρμα. Ήδη έχει
συμφωνήσει να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες
σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον Ιστότοπο στη σχετική αίτηση για
πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) να διατηρεί και επιμελώς
ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα,
ενημερωμένα και πλήρη. Τα στοιχεία εγγραφής (Όνομα, Επώνυμο, email, Όνομα
Εταιρείας, Επαγγελματικός κλάδος και Θέση Εργασίας) είναι τα απαραίτητα για την
εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών του ιστότοπου προς τους χρήστες και την
συντήρηση/ ανάκτηση του λογαριασμού τους. Η είσοδος στο Ira Media KPI
Dashboard γίνεται με χρήση email Address και password.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η «Εταιρεία» επεξεργάζεται ήτοι συλλέγει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε
εθελοντικά σε αυτήν και τα οποία περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη
διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου,
τη διεύθυνση ΙΡ σας, ή άλλα στοιχεία που συναρτώνται με την χρήση της Υπηρεσίας
και καθορίζονται συγκεκριμένα στα πεδία της εκάστοτε Υπηρεσίας. Η Εταιρεία
χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας – και με τη
συγκατάθεσή σας – προκειμένου σε κάποιες περιπτώσεις να σας παράσχει
πληροφόρηση, ειδικές προσφορές, υπηρεσίες ή ενημέρωση σύμφωνα με τις
εκπεφρασμένες ρητά επιθυμίες σας και όπως ο σκοπός/οι σκοποί εκτίθενται
αναλυτικά στο σχετικό πεδίο της Υπηρεσίας.
Τα δεδομένα που έχετε παράσχει στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο
πλαίσιο των με τους παρόντες Όρους Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου σκοπών.
Συναινώντας στους παρόντες Όρους Χρήσης ρητά συναινείτε στην επεξεργασία ήτοι
συλλογή – καταχώρηση με ομαδοποιημένο τρόπο των παρεχόμενων προσωπικών
δεδομένων σας και στο να καθίστανται αυτά, όταν ρητά και εγγράφως (με email)
συναινείτε προς τούτο, προσβάσιμα σε άλλους χρήστες. Η «Εταιρεία» καταβάλλει
μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσει την ίδια και τους επισκέπτες της από
τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των
στοιχείων που έχει στην κατοχή της.
Η επεξεργασία – συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της
Υπηρεσίας περιορίζεται από την Εταιρεία αποκλειστικά σε όσα είναι απαραίτητα για

την ικανοποίηση των αιτημάτων σας ή για την παροχή της Υπηρεσίας. Αυτή η
επεξεργασία – συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων εδράζεται σε μία από τις
ακόλουθες νομιμοποιητικές βάσεις:
1. Κύρια νομιμοποιητική βάση αποτελεί η εκπεφρασμένη ρητά συναίνεσή σας.
Τέτοια λαμβάνουμε για την αποστολή σε εσάς newsletter, με την παραπομπή σας
στους παρόντες Όρους Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου.
Σε συνάρτηση με τα συλλεγόμενα δεδομένα, δικαιούσθε με απλή δήλωσή σας προς
την Εταιρεία απευθυνόμενη στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
info@ira.media να ασκήσετε τα πιο κάτω δικαιώματα:
1.1 Δικαίωμα πρόσβασης
Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας – Εταιρεία μία διαβεβαίωση για το αν
τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτή την περίπτωση,
να έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
1.2 Δικαίωμα διόρθωσης
Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας – Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
1.3 Δικαίωμα στην λήθη
Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας – Εταιρεία τη διαγραφή των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μάλιστα ο υπεύθυνος
επεξεργασίας – Εταιρεία έχει την υποχρέωση να προβεί στην διαγραφή των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμη
υποχρέωσή μας ή άμεσο έννομο συμφέρον μας κατά τους πιο κάτω όρους για τη
διατήρησή τους.
1.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας – Εταιρεία τον περιορισμό της
επεξεργασίας, όταν:
•
•
•

Η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται.
Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται
στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για
τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Ειδική μορφή παροχής συναίνεσης συνιστά η μεταξύ μας σύναψη σύμβασης
έγγραφης ή προφορικής. Σε κάθε τέτοια, γίνεται παραπομπή στους παρόντες Όρους
Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου προς αποδοχή.
2. Έτερη βάση νομιμοποίησης για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σας συνιστά
η ύπαρξη για την συλλογή τους ειδικής Νόμιμης Υποχρέωσης της Εταιρείας. Τέτοια
υπάρχει όταν τα δεδομένα σας τηρούνται εξαιτίας κάποιας υποχρέωσής μας να
παρέχουμε πληροφορίες στις Αρχές, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για
φορολογικές μας υποχρεώσεις.

3. Τέλος, νομιμοποίηση για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων μας
παρέχει και σχετικό έννομο συμφέρον μας στο πλαίσιο σύννομης δραστηριότητάς
μας. Τέτοιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνιστά η διατήρηση για πέντε χρόνια
των συλλεγέντων προσωπικών δεδομένων για πιθανή άσκηση ενδίκων βοηθημάτων
ή μέσων.
Κάποια από τα δεδομένα σας μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία αυτόματα με
τη χρήση cookies, web beacons και άλλα μέσα τεχνολογιών. Η αυτοματοποιημένη
επεξεργασία ήτοι συλλογή, στην οποία ρητώς συγκατατίθεσθε με την αποδοχή των
παρόντων όρων, γίνεται για την εξατομίκευση της εμπειρίας χρήσης του Ιστότοπου
και την αποτίμηση των δραστηριοτήτων μας.
Με αυτοματοποιημένο τρόπο, συλλέγονται τα παρακάτω:
•
•

Διευθύνσεις ΙΡ. Μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφαλείας ή
στατιστικούς της ανάλυσης των τάσεων του Ιστότοπου.
Cookies.

WEB BEACONS
Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Μόνη εξαίρεση τυχόν
αποτελεί νόμιμη υποχρέωσή μας ή ρητή συναίνεσή σας. Ωστόσο, είναι δυνατόν στο
πλαίσιο της αυτοματοποιημένης καταγραφής προσωπικών δεδομένων δεν
αποκλείεται (τέτοια, δηλαδή αυτομάτως καταγραφόμενα) δεδομένα σας να
λαμβάνονται από διαφημιστικές εταιρείες ή διαφημιζόμενους. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την σχετική δυνατότητα μέσω του browser σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου,
συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων,
κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του
δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα,
διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του site και
προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ
αυτών δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής,
τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να
διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις
ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων
οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική
τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη
σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το
δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται
εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου.
Αν πράξει τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση
των ανωτέρω.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων,
υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του
πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενά του παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία
εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο
βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις
εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως
περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και
την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα
περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα
διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή
οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των
χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο ιστότοπος δεν
εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των
περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος
των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο
επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός και η εταιρεία που
τον διαχειρίζεται ή τον εκμεταλλεύεται εμπορικά.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ
ΤΟΠΟΥΣ (SITES)
Ο Ιστότοπος ή οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς, και
λεπτομέρειες που αφορούν, Ιστοτόπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο
Ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το
περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου,
την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα
οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο
Ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή
τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται
με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου ira.media είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και
γνωριμία με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του
συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρείας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Συμφωνείτε, ότι με δική σας δαπάνη, θα αποζημιώσετε, θα προστατεύσετε την
Εταιρεία και τους υπαλλήλους της, τους εκπροσώπους της, τους Προμηθευτές της,

τους συνεργαζόμενους με αυτήν και τους αντιπροσώπους της, για κάθε απαίτηση,
αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον της Εταιρείας, των υπαλλήλων της, των
εκπροσώπων της, των Προμηθευτών της, των συνεργαζόμενων με αυτήν και των
αντιπροσώπων της, από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια,
ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον της «Εταιρείας», των υπαλλήλων της, των
εκπροσώπων της, των Προμηθευτών της, των συνεργαζόμενων με αυτήν και των
αντιπροσώπων της βασίζεται:
α) σε χρήση της Υπηρεσίας από μέρους σας ή από μέρους οποιουδήποτε
χρησιμοποιεί την Υπηρεσία κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή του
Ονόματος Χρήστη και Κωδικού σας,
β) σε χρήση του λογαριασμού σας από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλον, όπου είναι
εφικτό κάτι τέτοιο
γ) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από εσάς ή από οποιονδήποτε
χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (ή λογαριασμό),
δ) σε περίπτωση αξίωσης ότι οποιαδήποτε χρήση της «Υπηρεσίας» από εσάς ή από
οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (ή λογαριασμό)
καταπατά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, ή
οποιοδήποτε ατομικό ή δημόσιο δικαίωμα,
ε) σε ανακριβή καταχώρηση στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των
στοιχείων σας
στ) σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνιών ή συμβάσεων τις οποίες έχετε
συνάψει με το παρόν έγγραφο.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή αφού
καταστρέψετε όλο το υλικό που προμηθευτήκατε από τον Ιστότοπο και τη χρήση της
Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μπορεί να
τερματίσει ή να διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία,
αιτιολογημένα ή αναίτια οποιαδήποτε στιγμή. Η Εταιρεία δεν φέρει υποχρέωση
απέναντί σας ή απέναντι σε τρίτους για τον τερματισμό ή την προσωρινή διακοπή
της Υπηρεσίας, ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με τον τερματισμό ή
την προσωρινή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε
τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια
για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών
όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site και του επισκέπτη/χρήστη
των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία
τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της
συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε
αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και

τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του
ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που
χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.
Ο Ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα,
δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον Ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Ο
χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως
είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.
Ο ιστότοπος δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή
(είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας
προσωπικών μηνυμάτων του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών).
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη
των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και
στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας [(ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΕ) 2016/679
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού]. Οι παρόντες όροι
διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας
και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως
ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε
αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει
αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα
αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης
των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί
τις υπηρεσίες του site και δη να αρνηθεί να εγγραφεί ως μέλος.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων,
υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνει με δική του
πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

