ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Σας

καλωσορίζουμε

περιεχόμενο

της

στην

οποίας

ιστοσελίδα

ανήκει

εξ

http://www.globonweb.com,

ολοκλήρου

στον

ΓΟΥΤΑ

το

ΔΗΜΗΤΡΙΟ

(GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών Κατασκευής
Εφαρμογών Πληροφορικής, η οποία θα αναφέρεται εφεξής, χάριν συντομίας, ως ο
«πάροχος».
Γενικοί Όροι Χρήσης
Κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας που εισέρχεται και κάνει χρήση των
υπηρεσιών της (αναφερόμενος παρακάτω, χάριν συντομίας, ως «ο χρήστης»),
τεκμαίρεται ότι συναινεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους που
διατυπώνονται εδώ και δίνει την αναντίρρητη συγκατάθεσή του στις προβλεπόμενες
διαδικασίες. Για το λόγο αυτό οφείλει, πριν τη χρήση της ιστοσελίδας, να διαβάσει
και να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και, εφόσον διαφωνεί, να απόσχει
από τη χρήση των υπηρεσιών της.
Εφόσον ο χρήστης αποδεχθεί τους παρόντες όρους κατά τα ανωτέρω, έχει την
ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, καταβάλλοντας ο ίδιος τα
αναγκαία τέλη προς τρίτους (παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου κλπ), ενώ έχει και την
αποκλειστική ευθύνη για τον εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν
την πρόσβαση στις υπηρεσίες της (hardware, software, σύνδεση στο διαδίκτυο κλπ).
Ο πάροχος και δικαιούχος της παρούσας ιστοσελίδας καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια, με τη βοήθεια εξειδικευμένων προς τούτο συνεργατών, ώστε οι
παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες, λειτουργίες, επιλογές και περιεχόμενα
να παρέχονται αδιάκοπα και χωρίς σφάλματα, πλην, όμως, δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη και δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της, στο βαθμό που η τελευταία
σχετίζεται με θέματα παρόχου ή άλλα τεχνικά συμβάντα που δεν εμπίπτουν στη
σφαίρα επιρροής της. Σας υπόσχεται, εντούτοις, ότι θα γίνεται επισταμένη
προσπάθεια, ώστε τα τυχόν υπάρχοντα τεχνικά προβλήματα να επιδιορθώνονται το
συντομότερο δυνατόν.
Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, επεκτείνει,
βελτιώνει, τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το
σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους
χρήστες, καθώς και να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση του τους παρόντες

όρους, από και με σχετική τροποποίηση του παρόντος, χωρίς να ενημερώνει τον
επισκέπτη. Συστήνεται να συμβουλεύεστε τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά
διαστήματα, και ιδιαίτερα πριν την κάθε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας,
προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Η χρήση
κάθε φορά της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί
τους παρόντες Όρους χρήσης όπως αυτοί ισχύουν εκείνη τη στιγμή.
Ανακατεύθυνση (χρήση συνδέσμων "Links")
Για λόγους επιστημονικότητας και πληρέστερης ενημέρωσης και πληροφόρησης των
χρηστών της, η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα ανακατεύθυνσηςπαραπομπής και σε άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων ("links"), υπερσυνδέσμων
(“hyper-links”), ή διαφημίσεων. Ωστόσο, ο πάροχος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί
και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και
την ποιότητα παροχής υπηρεσιών τους, ούτε για τους όρους διαχείρισης και
προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν και δεν ταυτίζεται, ούτε
συνδέεται με άλλο τρόπο με αυτές. Κατά συνέπεια, ο χρήστης της παρούσας
ιστοσελίδας που επιλέγει να κάνει χρήση των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οφείλει να
γνωρίζει ότι, για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει από την παραπάνω
επίσκεψη ή/και χρήση, ευθύνονται αποκλειστικώς αυτοί οι δικτυακοί τόποι, στους
οποίους και πρέπει να απευθυνθεί, άνευ ουδεμίας ευθύνης του παρόχου και
διαχειρίστη της παρούσας ιστοσελίδας.
Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων,
γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική και
βιομηχανική ιδιοκτησία του Δικαιούχου, κ. Γούτα Δημήτριου, προστατευόμενη από
την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η
αναδημοσίευση και εν γένει η αναπαραγωγή και αναμετάδοση των περιεχομένων της
παρούσας ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε
ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε
μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της
εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δικαιούχου. Η εμφάνιση του υλικού
στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως
μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι σχετικοί με αυτήν
Όροι και χρήσης της ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων και
τη χρήση τους. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε
στην παρούσα ιστοσελίδα και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της
ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
όπως ισχύουν σήμερα.
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης
ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου οι
χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί του, να τούς παρέχονται
απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν. Η διαχειρίστρια δεσμεύεται
αυστηρώς να μη διανείμει σε κανέναν τρίτο (με την επιφύλαξη περιπτώσεων άρσης
του απορρήτου που αναλύεται ειδικώς παρακάτω) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες. Εάν δηλώσετε ψευδή
ηλεκτρονική διεύθυνση ή επιχειρήσετε να υποδυθείτε κάποιον άλλο όταν στέλνετε
πληροφορίες on-line, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα
αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας ή και περιεχόμενο καταγγελίας προς τις
Αρμόδιες Αρχές.
Συγκέντρωση πληροφοριών
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε οι χρήστες της να είναι
σε θέση να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα
τους, εκτός και εάν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να
παράσχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που επιθυμούν να
απευθυνθούν προσωπικά στον κ. Γούτα για να ζητήσουν την επαγγελματική του
συνδρομή και να συνεργαστούν μαζί του. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα
ιστοσελίδα, αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως και συναινείτε στην παρούσα Δήλωση
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις
χρήσης της ιστοσελίδας που ανακοινώνονται μέσω αυτής.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες
Κάθε συνεργασία μεταξύ μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας απαιτεί την συλλογή
προσωπικών σας στοιχείων. Οποιαδήποτε πληροφορία αφορά εσάς παραμένει
αυστηρά απόρρητη και πρόσβαση σε αυτή έχει μόνο ο κ. Γούτας. Η εκ μέρους σας ως
άνω παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα
αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον κ. Γούτα για τους λόγους που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Έχουμε φροντίσει να παρέχουμε στους χρήστες το επίπεδο ασφαλείας
που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Σε καμία περίπτωση ο κ. Γούτας δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά
σας δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες, χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, τόσο
από πλευράς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όσο και από το
επαγγελματικό απόρρητο που καλύπτει τη μεταξύ σας σχέση, εκτός και αν αυτό είναι
υποχρεωτικό κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Ειδικότερα, κάτω από συγκεκριμένες,
νόμιμες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο η συλλογή, χρήση και
αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line,
χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.
Cookies
Η παρούσα ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της
διευκόλυνσης, αλλά και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της, δηλαδή μικρά
αρχεία (text files), που αποστέλλονται και φυλάσσονται στον Η/Υ του χρήστη,
επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα, να διευκολύνεται η
πρόσβαση του χρήστη σε αυτή, αλλά για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του
περιεχομένου της. Τα συγκεκριμένα Cookies, απολύτως αναγκαία για την ορθή
λειτουργία της ιστοσελίδας, δεν προκαλούν βλάβες στους Η/Υ των χρηστών, ούτε και
στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα,
διαγράφονται αυτομάτως. Δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την
καταγραφή

προσωπικών

δεδομένων

του

χρήστη,

ούτε

λαμβάνουν

γνώση

οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Ασφάλεια
Ο πάροχος και δικαιούχος της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύεται για την διασφάλιση
και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες της
ιστοσελίδας, λαμβάνοντας όλα τα αναγνωρισμένα και αναγκαία τεχνολογικά και
προληπτικά μέτρα.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους εξαρτάται
και από εσάς.
Η δική σας συνδρομή στη διατήρηση της ασφάλειας της επικοινωνίας, είναι κομβική
και απολύτως απαραίτητη. Συνιστάται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η
επικοινωνία να μην πραγματοποιείται μέσω κοινόχρηστων Η/Υ (στους οποίους έχουν
και άλλοι πρόσβαση) και επίσης καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση Η/Υ που
βρίσκονται εγκαταστημένοι σε internet καφέ και γενικά σε δημόσιους χώρους.
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία – λοιποί όροι
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, όπως αυτοί ισχύουν
τροποποιούμενοι από τον Διαχειριστή της, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας
υπάγεται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα
στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης με εφαρμοστέο δίκαιο το
ελληνικό.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν καταστεί αντίθετη προς το Νόμο,
παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων. Οι παρόντες
όροι χρήσης, τους οποίους αυτοδικαίως θεωρείται ότι λάβατε γνώση και αποδέχεστε,
εφόσον κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν τη συνολική συμφωνία
μεταξύ του κ. Γούτα και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της παρούσας
ιστοσελίδας και δεν δεσμεύει παρά μόνον αυτούς.

