ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το site της ΕΑΔΑΠ είναι σύστημα επικοινωνίας της εταιρείας με την επωνυμία
«Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών –
ΕΑΔΑΠ» με το κοινό, μέσω του οποίου παρέχονται προς αυτό πληροφορίες και
υπηρεσίες. Η ΕΑΔΑΠ δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των
ιστοσελίδων της.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. πληροφορίες, δεδομένα,
προγράμματα), των Υπηρεσιών του site αυτού που έχουν εισαχθεί ή θα
εισαχθούν στο Δίκτυο από την ΕΑΔΑΠ, καθώς και εν γένει το υλικό που
περιέχεται στις σελίδες αυτές, αποτελούν ιδιοκτησία της ΕΑΔΑΠ,
προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί
πνευματικής

ιδιοκτησίας

και

ανήκουν

αποκλειστικά

στην

ΕΑΔΑΠ,

διατίθενται δε στους επισκέπτες του site αυστηρά για προσωπική χρήση.
2. Η ΕΑΔΑΠ αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο κάθε είδους επωνυμίας,
λογότυπου ή σήματος που περιλαμβάνεται και εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.
Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση
να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος χρήσης τους.
3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του
Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν επανέκδοση, φόρτωση,
ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του
Περιεχομένου

με

οποιονδήποτε

τρόπο

επιτρέπεται

μόνο

κατόπιν

προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΑΔΑΠ.
ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
1. Η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά
για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην εμποδίζει τη χρήση του από
τρίτους. Ο επισκέπτης του site υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό
τόπο σύμφωνα με τους νόμους, τα ήθη και τους παρόντες όρους και να μην
προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε
αυτόν ή τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των
υπηρεσιών της ΕΑΔΑΠ.
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2. Η ΕΑΔΑΠ παρέχει το Περιεχόμενο [πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες,
απεικονίσεις κ.λπ.], τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του
site, όπως ακριβώς έχουν, και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση,
εγγύηση. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές,
καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις που παρατίθενται, υπόκεινται
σε μεταβολές ή τροποποιήσεις, όποτε αυτό κρίνεται από την ΕΑΔΑΠ
αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Η ΕΑΔΑΠ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία (π.χ. θετική,
αποθετική, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού
τόπου από τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση
του διαδικτυακού τόπου, τις τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων και
τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω του site αυτού.
2. Η ΕΑΔΑΠ δεν ευθύνεται για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε
πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που ενδεχομένως αντίκεινται στο νόμο, τα
χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ.
ανηλίκους). Η πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκους γίνεται αποκλειστικά
με ευθύνη του χρήστη.
3. Η ΕΑΔΑΠ ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή
ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην
ιστοσελίδα, για εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία
του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας.
4. Η ΕΑΔΑΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον
εξοπλισμό η το λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της
ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές
του διαδικτύου.
5. Οι σύνδεσμοι με άλλες πηγές του διαδικτύου γίνονται με ίδια ευθύνη. Το
περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που
παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν
παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την ΕΑΔΑΠ.
6. Η ΕΑΔΑΠ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του
Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι η χρήση του διαδικτυακού τόπου ή των
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servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες
από ιούς ή άλλα στοιχεία (ενδεικτικά, worms, Trojan horses).
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Η ΕΑΔΑΠ θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά
δεδομένα των επισκεπτών του site, καθώς και των πελατών της, τα οποία θα
έρθουν σε γνώση της μέσω υποβληθεισών ερωτήσεων και κάθε τρόπου
επικοινωνίας, με σκοπό την υποστήριξη και προώθηση των υπηρεσιών που
παρέχονται προς αυτούς.
2. Η ΕΑΔΑΠ μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με
αυτήν άλλες εταιρείες, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής
και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.
3.

Η ΕΑΔΑΠ έχει δικαίωμα, εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή μου,
να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους για την προώθηση
των υπηρεσιών που παρέχει, την έρευνα ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα. Σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή/και
αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων μου, βάσει του
άρθρου 13 του Ν.2472/97 «για την προστασία των προσωπικών δεδομένων».

4. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από εμένα σε τρίτους προσωπικών
δεδομένων μου, η ΕΑΔΑΠ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη
χρήση από τους τρίτους αυτούς των προσωπικών δεδομένων μου. Επομένως,
ανήκει στη δική μου ευθύνη η προσωπική μελέτη των σχετικών όρων
προστασίας προσωπικών δεδομένων προτού γνωστοποιήσω προσωπικά
δεδομένα μου σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
5. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και
αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων μου, βάσει του
άρθρου 13 του Ν.2472/97.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η ΕΑΔΑΠ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση, τη συντήρηση και τη
διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, η οποία ωστόσο μπορεί να
επηρεάζεται από τον εξοπλισμό του χρήστη, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο
αριθμό ατόμων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα ή
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άλλες αιτίες παρεμβολής και μπορεί να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καμία
προηγούμενη προειδοποίηση.
Η ΕΑΔΑΠ συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.
Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή
οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρο όπου η διάθεση αντίκειται στην τοπική νομοθεσία.
Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παραπάνω όρων.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής διέπεται από το Δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Για την Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της ΕΑΔΑΠ ή σε σελίδες που συνδέονται με
αυτή, δεσμεύομαι να τηρώ τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

Από : ΝΤΟΡΑ ΚΡ ΗΤ ΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - Δ ι κ η γ ό ρ ο
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