ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
•

Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε την
ιστοσελίδα www.almendra.gr. Η χρήση σημαίνει πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή για να
χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

•

Καλείστε να διαβάσετε αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, καθώς
αυτοί οι όροι ισχύουν για τη δική σαςχρήση του ιστότοπου. Συνιστάται επίσης να εκτυπώσετε
ένα αντίγραφο αυτών των όρων για μελλοντική αναφορά.

•

Η χρήση της ιστοσελίδας μας επιβεβαιώνει την αποδοχή αυτών των όρων και
προϋποθέσεων και επιβεβαιώνει περαιτέρω τη συμφωνία σας για συμμόρφωση με αυτούς
τους όρους..

•

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν πρέπει
να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

•

Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι ισχύουν επίσης για τη δική σας χρήση του ιστοτόπου μας και
είναι προσβάσιμοι από την Αρχική Σελίδα του ιστότοπού μας:
o

Πολιτική απορρήτου:Η πολιτική μας που καλύπτει την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που συλλέγονται από εσάς ή που μας παρέχετε. Η χρήση του ιστότοπού
μας αποτελεί συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα
στοιχεία που παρέχετε είναι ακριβή.

o

Πολιτική αποδεκτής χρήσης: καθορίζει τα επιτρεπόμενα και απαγορευμένα από τον
ιστότοπό μας. Απαιτείται να συμμορφώνεστε με αυτή την Πολιτική Αποδεκτής
Χρήσης όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

o

Πολιτική cookie: καθορίζει πληροφορίες σχετικά με τα cookies που
χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας.

Πληροφορίες για εμάς
•

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από το Almendra® της Αναγνωστοπούλου 8, 10673 Αθήνα,
Ελλάδα. Μπορείτε να επικοινωνήσετεμαζί μας στη διεύθυνση almendrabio@yahoo.com.

Αλλαγές στους παρόντες όρους και στον ιστότοπό μας και στην πρόσβαση στον ιστότοπό μας

•

Τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να
ελέγξετε αυτή τη σελίδα για να λάβετε υπόψη τις τροποποιήσεις που κάνουμε καθώς είναι
δεσμευτικές για εσάς, τον χρήστη.

•

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να ενημερωθεί και το περιεχόμενό του να αλλάξει ανά πάσα
στιγμή. Ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε τον ιστότοπό μας,
ακόμα και αν κάποιο από τα περιεχόμενα είναι ξεπερασμένο.

•

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπο είναι χωρίς λάθη ή
παραλείψεις..

•

Επιπλέον, δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο ιστότοπός μας ή κάτι άλλο από το περιεχόμενό του θα
είναι πάντα διαθέσιμο. Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται προσωρινά. Μπορούμε
να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή μέρος της

ιστοσελίδας μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για το γεγονός ότι ο
ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Οφείλετε να λάβετε τα
απαραίτητα μέτρα για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Ασφάλεια
•

Είναι πιθανό ότι θα παρακολουθήσουμε την κυκλοφορία του δικτύου στην ιστοσελίδα μας
ώστε να παραμείνει διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες. Η παρακολούθηση αυτή θα μας
επιτρέψει να εντοπίσουμε μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες απόδοσης ή αλλαγής
πληροφοριών ή άλλου είδους βλάβη στον ιστότοπο. Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου
συγκατατίθενται ρητά σε αυτήν την παρακολούθηση.

•

Οι μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες τροποποίησης, εναλλαγής, αφαίρεσης, καταστροφής ή
αλλοίωσης οποιωνδήποτε πληροφοριών που αποθηκεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε αυτό
το σύστημα, για την αποτροπή ή την παράκαμψη οποιωνδήποτε λειτουργιών ασφαλείας, την
ανίχνευση, τη σάρωση ή τη δοκιμή ευπαθειών, την παραβίαση μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου
ταυτότητας, Οι κεφαλίδες IP, για να εγκαταστήσετε ή να επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε μη
εξουσιοδοτημένο λογισμικό, να εγκαταστήσετε επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης ή να
χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα για σκοπούς διαφορετικούς από τους επιδιωκόμενους,
απαγορεύονται ρητά και μπορεί να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη.

•

Οποιαδήποτε πιθανή εγκληματική δραστηριότητα θα αναφέρεται, μαζί με οποιαδήποτε
αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να συγκεντρωθούν, στις αρμόδιες αρχές.

Αποποίηση ευθυνών
•

Μπορεί να υπάρχουν έγγραφα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο και ενδέχεται να
περιέχουν υπερσυνδέσμους ή δείκτες σε έγγραφα ή πληροφορίες ή ιστότοπους που
δημιουργούνται και διατηρούνται από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή ιδιώτες.
Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, τη συνάφεια, τη χρησιμότητα, την
επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

•

Οποιεσδήποτε συνδέσεις ή δείκτες σε άλλους ιστότοπους που βρίσκονται στον
ιστότοπό μας, δεν αποσκοπούν να αποδώσουν σημασία σε αυτούς τους ιστότοπους ή
στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Επιπλέον, δεν προορίζεται να
υποστηρίξει, να συστήσει ή να ευνοήσει οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται ή
εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς τους ιστότοπους ή οι
οργανώσεις που χορηγούν τους ιστότοπους με εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα,
κατασκευή ή αλλιώς.

•

Οποιαδήποτε αναφορά στον ιστότοπό μας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, εμπορικά προϊόντα ή
διαδικασίες ή χρήση οποιουδήποτε εμπορικού, επαγγελματικού, εταιρικού ή συνεταιριστικού
ονόματος είναι για την ενημέρωση και την ευκολία των επισκεπτών του ιστότοπου και σε
καμία περίπτωση δεν αποτελεί οποιαδήποτε μορφή έγκρισης ή σύστασης από το Almendra.

•

Οι απόψεις που εκφράζονται από οποιοδήποτε άτομο σε οποιοδήποτε φόρουμ διαδικτύου
είναι οι απόψεις μόνον αυτού του ατόμου και δεν αντανακλούν ή αντιπροσωπεύουν καθ
'οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις του Almendra, των ιδιοκτητών, των συνεργατών ή των
συνεταίρων της Εταιρείας.

Πνευματική ιδιοκτησία
•

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ενημερωτικών
δελτίων ή άλλων εγγράφων που παρέχονται σε επισκέπτες ή πελάτες παραμένουν στην
ιδιοκτησία του Almendra ή του άλλου κάτοχου πρωτότυπου δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

•

Κανένας χρήστης δεν μπορεί να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να δημοσιεύσει, να μεταδώσει,
να μεταφέρει ή να πουλήσει, να αναπαραγάγει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα, να
διανείμει, να προβάλει ή να εκμεταλλευτεί οιοδήποτε περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, του
αρχικού κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτοί οι όροι πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν
για όλα τα βιβλία και άλλα προϊόντα που αγοράζονται από αυτόν τον ιστότοπο ή αποκτώνται
σε οποιαδήποτε μορφή με πρόσβαση στους ιστότοπούς μας.

Δωρεάν υπηρεσίες
Το Almendra παρέχει διάφορες δωρεάν υπηρεσίες από τον ιστότοπό του, όπως ενημερωτικά δελτία,
ηλεκτρονικά βιβλία, λίστες ελέγχου κ.λπ. Δεν υπάρχει σύμβαση με το Almendra για οποιαδήποτε
δωρεάν υπηρεσία, ώστε κανένας χρήστης να μην μπορεί να γίνει πελάτης χρησιμοποιώντας
οποιαδήποτε δωρεάν υπηρεσία. Ταυτόχρονα, δεν είμαστε υπεύθυνοι σε κανέναν χρήστη με
οποιονδήποτε τρόπο που απορρέει από τη χρήση οποιασδήποτε δωρεάν υπηρεσίας

Περιορισμός της Ευθύνης
•

Το Almendra έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις κατά την κατάρτιση της ιστοσελίδας του, έτσι
ώστε να μην προκύψει καμιά βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε κανονική, συνηθισμένη χρήση
αυτού του ιστότοπου. Συνεπώς, το Almendra δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για τραυματισμό ή
θάνατο κάποιου χρήστη.

•

Το Almendra εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Νόμου της Νότιας Αφρικής.

•

Στο βαθμό που επιτρέπεται από αυτόν τον νόμο, εξαιρούμε όλους τους όρους, εγγυήσεις,
αναπαραστάσεις ή άλλους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τον ιστότοπό μας ή για
οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, ρητό ή σιωπηρό.

•

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη για τυχόν απώλεια ή ζημιά, είτε με
σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση νόμιμων
καθηκόντων ή αλλιώς, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, που προκύπτει από ή σε σχέση με:
o
o

τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπού μας. Ή
τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον
ιστότοπό μας

Εάν είστε επιχειρηματίας, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, ειδικότερα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι
για:
o απώλεια κερδών, πωλήσεων, εργασιών ή εσόδων.;
o

επιχειρηματική διακοπή;

o

απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης;

o

απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, υπεραξίας ή φήμης · ή

o

οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

•

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από ιό, κατανεμημένη
επίθεση άρνησης υπηρεσίας ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει
τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο
ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή να κατεβάσετε οποιοδήποτε
περιεχόμενο σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτό.

•

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται με τον
ιστότοπό μας. Τέτοιες συνδέσεις δεν είναι επικυρώσεις από εμάς αυτών των συνδεδεμένων
ιστοτόπων. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να
προκύψει από τη χρήση τους από εσάς.

