Όροι χρήσης εναρμονισμένοι με τον
Κανονισμό GDPR της Ε.Ε 2016/679
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο παρών ιστότοπος (website) αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Ο.Ε. και ΑΦΜ 998459340, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσών 240,
Τ.Κ.54628, Τηλ:2310519961, e-mail marketing@toliopoulos.gr, info@toliopoulos.gr (εφεξής «Εταιρεία»).
Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του ιστότοπου.
Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του ιστότοπου διέπεται από τους όρους που
αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση, συμφωνηθούν μεταξύ των μερών.
Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις
δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση (όπου εφαρμόζονται), κάθε χρήστης που
εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν
συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και από κάθε
συναλλαγή με αυτό.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που
ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Η Εταιρεία δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε
απευθείας στους νόμιμους εκπρόσωπους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη
για
την
παροχή
των
υπηρεσιών
τους.
Η Εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και
στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό.
Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμιά απολύτως
εγγύηση
οποιουδήποτε
είδους.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά
(συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) που προκύπτει από αδυναμία παροχής
υπηρεσιών,υποστήριξης.
Με τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί πως η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη
και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι η Εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στη χρήση ή λάθη στο
περιεχόμενο
του
καταστήματος..
Ο χρήστης του ιστότοπου (στην έννοια του οποίου συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που
χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, με ή χωρίς δικαιώματα χρήσης, με ή χωρίς σύνδεση, καθώς και
οποιοσδήποτε ευθύνεται κατά το νόμο για πράξεις τρίτου προσώπου που το χρησιμοποιεί, πχ ο
δικαστικός συμπαραστάτης ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου) δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να
συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία μέσω του ιστότοπου, καθώς επίσης και να κάνει χρήση του ιστότοπου
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Επίσης, εφ’ όσον η χρήση του ιστότοπου
γίνεται κατόπιν συνδέσεως με αυτό με τα στοιχεία σύνδεσης του Χρήστη, αποδέχεται ότι είναι
προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του ιστότοπου, ακόμα και αν η χρήση του
ιστότοπου γίνεται από άλλους, π.χ. πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν. O εγγεγραμμένος χρήστης
συμφωνεί να απαγορεύει κάθε χρήση του ιστότοπου σε ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον
λογαριασμό
του
ή
το
όνομά
του.
Ο χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ιστότοπου σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το νόμο
και τα χρηστά ήθη. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που
μεταφέρει ο χρήστης, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει σωστά τα πεδία στις on-line φόρμες
επικοινωνίας.
Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για:

•

αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή
μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την
ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Εταιρεία ή οποιονδήποτε
τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,

•

•
•

αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι
χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές
πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως
μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και
οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό
μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό
με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας
οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών
κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας
οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της εταιρείας , οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα
ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο
χρήστης συμφωνεί ότι η διοίκηση, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν
ευθύνονται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Χρήστη.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ
Για τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία μέσω του ιστότοπου απαιτείται η εγγραφή στον ιστότοπο (με
τη χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης») και η αποδοχή των όρων χρήσης και της
πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Στον ιστότοπο περιλαμβάνεται υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία και
προστατεύεται από το νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστότοπου αποτελούν υλικό πνευματικής
ιδιοκτησίας της Εταιρείας (ή τρίτων συμβληθέντων με αυτή) και προστατεύονται από την ελληνική και
διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού,
χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνισή του υλικού αυτού στον ιστότοπο σε καμία περίπτωση
δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η χρήση του Καταστήματος και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω αυτού διέπεται από το Ελληνικό
Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις
από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
δικαστηρίων
της
Θεσσαλονίκης,
κατά
ρητή
παρέκταση
αρμοδιότητας.
Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Εάν
οποιοδήποτε τμήμα σύμβασης που συνάπτεται μέσω του ιστότοπου αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο
με
απόφαση
δικαστηρίου,
η
υπόλοιπη
σύμβαση
θα
συνεχίσει
να
ισχύει.
Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο
πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα
δικαιώματα
ή
τις
υποχρεώσεις
του.
Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή
επιστολή
μέσω
ταχυδρομείου).
Σε περίπτωση χρήσης του καταστήματος από άλλη χώρα εκτός Ελλάδας, ο χρήστης υποχρεούται να
τηρεί
και
τη
νομοθεσία
της
χώρας
αυτής.
Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία
προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το
παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.
Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές
τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με
τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι
αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους
δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο
δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί

και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή
"Συνήγορος του Καταναλωτή" και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η ΗΕΔ
εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική
νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

