ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
Σν ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εηεξφξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«ΗΩΑΝΝΖ Π. ΓΑΛΑΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΪΔΝ
ΣΔΚΝΟΛΟΣΕΗ (SCIENCE ΣECHNOLOGIES)», κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο κε ηα ζηνηρεία
www.scienceweb.gr. Απηφ ην ζεκηλάξην παξέρεηαη ζην Υξήζηε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
απνδέρεηαη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζεκεηψζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ:
1. Ζ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπκκεηέρσλ ηνπ
ζεκηλαξίνπ δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηφζν ηνπ
Διιεληθνχ Γηθαίνπ (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 θαη αξ. 8 Ν. 2819 /
2000), φζν θαη ηνπ Δπξσπαηθνχ Γηθαίνπ (Οδ. 95/46/ΔΚ θαη Οδ. 97/66/ΔΚ ). Σα
πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη ν δηθηπαθφο ηφπνο είλαη ηα αθφινπζα: Όλνκα,
Δπίζεην, Σειέθσλν, Γηεχζπλζε θαηνηθίαο, Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). Σα ζηνηρεία απηά νπδέπνηε γλσζηνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο (κε εμαίξεζε φπνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ζηηο αξκφδηεο θαη κφλν αξρέο), αιιά δηαθπιάζζεηαη ν
πξνζσπηθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Σν www.scienceweb.gr δηαηεξεί αξρεία κε ηα ζηνηρεία
απηά απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο επηθνηλσλίαο, ζηαηηζηηθνχο θαη βειηίσζεο ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ.
2. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ απαηηνχληαη νη εμήο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο
ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο απηνχ, δειαδή ππνινγηζηήο, κηθξφθσλν, θάκεξα, ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
(ADSL). Ζ εηαηξεία νπδεκία επζχλε θέξεη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα
παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα απηφ ιφγσ ειιείςεσλ πνπ άπηνληαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ ηερληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ή πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο πνπ άπηνληαη
ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπ θνξέα.
3. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί αλαγλσξηζκέλα πξφηππα "standards" γηα ηελ θξππηνγξάθεζε
θαη ζπλαιιαγή ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ (SSL, Secure Socket Layer) πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεχζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν Υξήζηεο φηαλ πξνβαίλεη ζηελ αγνξά
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ν Υξήζηεο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ έθδνζε7.0 ηνπ "Μicrosoft browser". Γηα ηνπ παξφληνο πιεξνθνξνχκε
ην Υξήζηε ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε ησλ αλσηέξσ εθδφζεσλ "browser" γηα ηα
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηε δηαζπλδεδεκέλε "on-line"ζπλαιιαγή ηνπ
Υξήζηε κε ηελ εηαηξεία". Ζ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κέηξσλ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα θαη
πξνζηαζία ηεο δηαζπλδεδεκέλεο "On Line" ζπλαιιαγήο ζαο.
4.O Υξήζηεο δειψλεη ππεχζπλα θαη εγγπάηαη φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ 18 ρξνλψλ.
5. Όια ηα πεξηερφκελα απηήο ηεο ηζηνζειίδαο παξέρνπλ Γηθαίσκα Πλεπκαηηθήο
Ηδηνθηεζίαο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Όια ηα δηθαηψκαηα είλαη
θαηνρπξσκέλα. Απηή ε ηζηνζειίδα ππφθεηηαη ζε πξνζσπηθή, κε εκπνξηθή ρξήζε απφ ην
Υξήζηε. Ο Υξήζηεο δελ δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηήζεη, αληηγξάςεη, δηαλείκεη, κεηαβηβάζεη,
εθζέζεη, εθηειέζεη, αλαπαξαγάγεη, εθδψζεη, ρνξεγήζεη άδεηα, λα αλαζθεπάζεη, αληιήζεη
ζηνηρεία, ή λα πνπιήζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ινγηζκηθφ, πξντφληα ή ππεξεζίεο ηα
νπνία απνξξένπλ απφ απηή ηελ ηζηνζειίδα. Σα νλφκαηα science technologies θαη
scienceweb πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ απνηεινχλ θαηνρπξσκέλα ζήκαηα ππεξεζηψλ
ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ΗΩΑΝΝΖ Π. ΓΑΛΑΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» θαη ηνλ

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΪΔΝ ΣΔΚΝΟΛΟΣΕΗ (SCIENCE ΣECHNOLOGIES)», κε έδξα
ηε Γιπθάδα, Αζήλα. Σπρφλ άιια πξντφληα ή εηαηξηθέο επσλπκίεο ηα νπνία αλαθέξνληαη
ζην παξφλ δχλαληαη λα απνηεινχλ εκπνξηθά ζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ θαηφρσλ.
7. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αδπλακίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ απφ
ππαηηηφηεηα ηεο Δηαηξείαο, ην ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιε εκεξνκελία άιισο
ζα επηζηξαθεί ην πνζφ ζπκκεηνρήο θαη θακία άιιε επζχλε δελ θέξεη ε εηαηξεία πέξαλ
απηνχ.
8. Ζ παξνχζα ηζηνζειίδα έρεη ελεκεξσηηθφ ζθνπφ θαη κφλν. Έρεη ζπληαρζεί δε κε θαιή
πίζηε απφ ηελ εηαηξεία, ε νπνία φκσο δε δεζκεχεηαη, εγγπάηαη ή θέξεη επζχλε (ξεηψο ή
εκκέζσο) γηα ηπρφλ ηερληθέο αλαθξίβεηεο ή ηππνγξαθηθά ιάζε πνπ εκπεξηέρνληαη ζε
απηέο θαζψο θαη σο πξφο ηελ πιεξφηεηα ή αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη
ζηηο νκηιίεο απηέο θαη γηα ηηο ζέζεηο-απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη εθάζηνηε νκηιεηέο θαη νη
παξεκβαίλνληεο ζηηο ζπδεηήζεηο απηέο. Ο Υξήζηεο, επηπιένλ, βαξχλεηαη κε ππνρξέσζε
ερεκχζεηαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηε γλψζε ηνπ θαη αθνξνχλ ην
πξφγξακκα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ γλσζηνπνηεί, θνηλνπνηεί ή
δηαδίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, νηαδήπνηε
πιεξνθνξία ή ζηνηρείν θαη γεληθά νηηδήπνηε πιεξνθνξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζεκηλαξίσλ. Ζ δε εηαηξεία επηθπιάζζεηαη θάζε λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηεο απφ ηελ
παξαβίαζε απηή.
9. Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ (ι.ρ. πξνγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο,
δεδνκέλα) θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (site) www. scienceweb.gr πνπ
έρνπλ εηζαρζεί ή ζα εηζαρζνχλ ζην Γίθηπν απφ ηελ εηαηξεία, πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο
ειιεληθνχο, θνηλνηηθνχο θαη δηεζλείο λφκνπο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αλήθνπλ
απνθιεηζηηθά ζηελ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ή ζηνλ εθάζηνηε δηθαηνχρν ηνπο, δηαηίζεληαη δε ζηνπο
ΥΡΉΣΔ ηνπ απζηεξά γηα πξνζσπηθή (κε εκπνξηθή ή θεξδνζθνπηθή) ρξήζε. Ζ
εηαηξεία θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε ην Πεξηερφκελν θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
εκθαλίδνληαη θάζε θνξά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ αθξηβή θαη
αιεζή, δελ θέξεη φκσο θακία επζχλε γηα ηελ αμηνπηζηία, πιεξφηεηα ή επηθαηξφηεηα
ηνπο.
10. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αληηγξαθή, δηαλνκή, κεηαθνξά, κεηαπνίεζε,
κεηαπψιεζε, δεκηνπξγία παξαγσγήο εξγαζίαο ή παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε
ηνλ πξαγκαηηθφ παξνρέα ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Σπρφλ
αλαπαξαγσγή επαλέθδνζε, θφξησζε, αλαθνίλσζε, δηάδνζε ή κεηάδνζε ή νπνηαδήπνηε
άιιε ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν γηα εκπνξηθνχο ή άιινπο
ζθνπνχο, επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γξαπηήο άδεηαο ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ή
νηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνχρνπ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.
11. Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ παξέρεη ην Πεξηερφκελν (ι.ρ. πιεξνθνξίεο, νλφκαηα, θσηνγξαθίεο,
απεηθνλίζεηο) ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ
ηφπνπ "ΌΠΩ ΑΚΡΗΒΩ ΈΥΟΤΝ" θαη ρσξίο θαλελφο είδνπο εθπξνζψπεζε, έγθξηζε ή
έγγξαθε εγγχεζε, δηαηππσκέλε ή ππνηηζέκελε, εμππαθνπφκελσλ ησλ εγγπήζεσλ
ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο, θαηαιιειφηεηαο, απαξαβίαζηνπ ζπκβαηφηεηαο, αζθάιεηαο
θαη αθξίβεηαο. ε θακία πεξίπησζε ε ΔΣΑIΡΔΗΑ δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ απαηηήζεηο
λνκηθήο ή αζηηθήο ή/θαη πνηληθήο θχζεσο, νχηε γηα ηπρφλ δεκία (ζεηηθή, εηδηθή ή
απνζεηηθή, ε νπνία ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, δηαδεπθηηθά ή/θαη ζσξεπηηθά
ζπλίζηαηαη ζε απψιεηα θεξδψλ, δεδνκέλσλ, δηαθπγφληα θέξδε, ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε

θιπ) απφ επηζθέπηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή ηξίηνπο απφ αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε
ιεηηνπξγία ή κε ή/θαη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή/θαη ζε αδπλακία παξνρήο
ππεξεζηψλ ή/θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ απηφλ ή/θαη απφ ηπρφλ κε
επηηξεπφκελεο παξεκβάζεηο ηξίησλ ζε πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο ή/θαη πιεξνθνξίεο πνπ
δηαηίζεληαη κέζσ απηνχ.
12. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα λφκηκνπο
ζθνπνχο θαη κε ηξφπν πνπ λα κελ πεξηνξίδεη ή εκπνδίδεη ηε ρξήζε ηνπ απφ ηξίηνπο. Ο
ΥΡΉΣΖ ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ζχκθσλα κε ην λφκν, ηα
ρξεζηά ήζε θαη ηνπο παξφληεο φξνπο, θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο
πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζ' απηφλ.
13. Ο παξψλ δηθηπαθφο ηφπνο εκπεξηέρεη παξαπνκπέο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ηξίησλ. Ζ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ δελ επζχλεηαη γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ απηψλ θαζψο θαη γηα
νπνηαδήπνηε δεκία πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο Ο ΥΡΖΣΖ έρεη πξφζβαζε ζε
απηέο κε δηθή ηνπ επζχλε.
14. Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
Γηθηχνπ ηεο, δελ εγγπάηαη φκσο φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή ησλ servers
ζα είλαη αδηάθνπεο ή ρσξίο θαλελφο είδνπο ζθάικα, απαιιαγκέλεο απφ ηνχο ή άιια
παξφκνηα ζηνηρεία (φπσο ελδεηθηηθά, worms, trojan horses).
15. Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, πξνζζέηεη, κεηαβάιιεη ην
πεξηερφκελν ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ρξήζεο,
νπνηεδήπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν θαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε, κε κφλε ηελ
αλαθνίλσζή ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ.
16. Σα νλφκαηα, εηθφλεο, ινγφηππα θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ
ηελ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ή ηξίηα κέξε θαη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο, είλαη απνθιεηζηηθά
ζήκαηα ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ή ηξίησλ κεξψλ, πξνζηαηεπφκελα απφ ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο
πεξί εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Ζ εκθάληζή ηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν δελ ζα πξέπεη θαηά
θαλέλα ηξφπν λα εθιεθζεί σο κεηαβίβαζή ή εθρψξεζε άδεηαο ή δηθαηψκαηνο ρξήζεο
ηνπο.
17. Ζ επίζθεςε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ
παξαπάλσ φξσλ θαη ε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ πξνυπνζέηεη ηελ
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθψλ Όξσλ παξνρήο Τπεξεζηψλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, φπσο
απηνί εκθαλίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο.

18. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζηελ Διιάδα λνκνζεζία.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ή δηαθσλίαο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα
Γηθαζηήξηα ηεο Αζελψλ.

