Πολιτική αποδεκτής χρήσης
•

Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας ορίζει τους όρους μεταξύ εσάς και εμάς,
βάσει των οποίων μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο
Almendra.gr. Αυτή η Πολιτική αποδεκτής χρήσης ισχύει για όσους
επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

•

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους
σκοπούς.

• Αυτός ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
o Παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή
o
o
o

o

•

κανονισμό.
Είναι παράνομη ή δόλια, ή έχει οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια
πρόθεση ή αποτέλεσμα.
Βλάπτει ή προσπαθεί να βλάψει τους ανηλίκους με οποιονδήποτε
τρόπο.
Μεταδίδει ή προμηθεύει την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου
ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας προσβολής (spam).
Γνωρίζοντας ότι μεταδίδει τα δεδομένα ή αποστέλλει ή μεταφορτώνει
οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια,
βόμβες χρονικού διαστήματος, καταγραφείς πληκτρολόγησης,
λογισμικό υποκλοπής spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές
πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή σχεδιασμένο να επηρεάζει
δυσμενώς τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή σκληρού δίσκου

Επιπλέον, συμφωνείτε:
o Να συμμορφώνεστε με τους όρους χρήσης του ιστότοπου, μη

αναπαράγοντας, αντιγράφοντας ακριβώς, αντιγράφοντας ή
μεταπωρίζοντας οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας μας.
o Να μην προσπελάσετε χωρίς εξουσιοδότηση,που παρεμβάλεται με,

ζημιά ή διαταραχή:
οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας.
κάθε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο αποθηκεύεται ο ιστότοπός
μας.
 οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται στην παροχή του
ιστότοπού μας. Ή
 κάθε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή
χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.




Αναστολή και τερματισμός
•

Σε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη παραβίασης αυτής της πολιτικής
αποδεκτής χρήσης μέσω της χρήσης αυτού του ιστότοπου, θα
χρησιμοποιήσουμε τη διακριτική μας ευχέρεια για να καθορίσουμε την
έκταση αυτής της παραβίασης. Κάθε τέτοια παραβίαση θα έχει ως
αποτέλεσμα την ανάληψη κατάλληλης δράσης, κατά την κρίση μας και όπως
κρίνουμε σκόπιμο.

•

Εάν διαπιστωθεί πραγματική παράλειψη συμμόρφωσης με αυτή την
αποδεκτή πολιτική χρήσης, μια τέτοια αποτυχία θα συνιστούσε ουσιώδη
παραβίαση των όρων χρήσης που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τον
ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη λήψη ορισμένων ή όλων των
ακόλουθων ενεργειών:
o Άμεση προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του δικαιώματός σας να
o
o
o

o
o

•

χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.
Άμεση προσωρινή ή μόνιμη κατάργηση κάθε δημοσίευσης ή υλικού
που ανεβάσατε στον ιστότοπό μας.
Έκδοση προειδοποίησης για την παύση των ενεργειών σας.
Δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας για την είσπραξη όλων των
εξόδων με βάση αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς
περιορισμό, εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) που
προκύπτουν από την παραβίαση.
Περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας.
Αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου
όπως κρίνουμε λογικά.

Αποκλείουμε την ευθύνη για ενέργειες που γίνονται σε απάντηση σε
παραβιάσεις αυτής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης. Οι απαντήσεις σε
παραβιάσεις αυτής της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης δεν περιορίζονται.
Μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη εύλογη ενέργεια που
κρίνουμε κατάλληλη.

Αλλαγές στην πολιτική αποδεκτής χρήσης
•

Σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, μπορούμε να τροποποιήσουμε την
Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Οφείλετε να ελέγξετε αν έχει τροποποιηθεί αυτή
η πολιτική, καθώς είναι νομικά δεσμευτικές για εσάς.

