Πολιτική Απορρήτου
Όροι Χρήσης/Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης
Ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας
http://www.spyrossakellaropoulos.com/ είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση των όρων
χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο
παρόν κείμενο και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των κάθε είδους κειμένων,
των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, καθώς και κάθε είδους αρχείων που
περιλαμβάνονται στην ως άνω ιστοσελίδα τα δικαιώματα των οποίων έχει ο Σπύρος
Σακελλαρόπουλος. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από
την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. Στην
περίπτωση που δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην περιηγηθεί και να μην κάνει χρήση των
υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή
χρήσης των υπηρεσιών του http://www.spyrossakellaropoulos.com/ σημαίνει, σε κάθε
περίπτωση την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
Σημειώνεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των
συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.
Ο Σπύρος Σακελλαρόπουλος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους
εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και
τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η
οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της
θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας
κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους
σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Ο Σπύρος
Σακελλαρόπουλος μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει,
αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.
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http://www.spyrossakellaropoulos.com/ αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία
προκαλείται από τη μη ορθή ή αθέμιτη χρήση αυτής και του περιεχομένου της, κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που
προκληθεί από τη χρήση οποιοδήποτε πρόβλημα, ο επισκέπτης οφείλει να αποστείλει
αμέσως ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail επικοινωνίας.
Περιορισμός Ευθύνης
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της
αμέλειας, ο Σπύρος Σακελλαρόπουλος και κανείς άλλος, εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο με την ιστοσελίδα www.spyrossakellaropoulos.com δεν φέρει καμία ευθύνη για
όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή
χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών,

διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας
πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών
προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της
ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας,
ανεξαρτήτως εάν ο Σπύρος Σακελλαρόπουλος είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να
γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Ο Σπύρος Σακελλαρόπουλος ούτε κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με
την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες,
υπηρεσίες και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς
διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται, επιδιώκει όμως με κάθε
μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα
Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών
και φορέων), όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, ο σχεδιασμός, το κείμενο, τα
γραφικά, οι φωτογραφίες, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του Σπύρου
Σακελλαρόπουλου και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και προστατεύονται κατά
τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών
συμβάσεων.
Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω ρητώς αναφερομένων ή άλλου, που αποτελεί
περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.spyrossakellaropoulos.com, δεν επιτρέπεται να
μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί,
αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την
έγγραφη συναίνεση του Σπύρου Σακελλαρόπουλου.
Ο Σπύρος Σακελλαρόπουλος υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν
και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό,
αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης
αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί
μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους
περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των
στοιχείων της όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα
στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως ή να
διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για
οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν
Το υπόλοιπο περιεχόμενο που αναφέρεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας
ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων και
κάθε είδους ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία
και ουδεμία άδεια μπορεί να παράσχει ο ιδιοκτήτης του www.spyrossakellaropoulos.com, η
δε χρήση τους μπορεί να γίνει μόνον ύστερα από σχετική άδεια των ιδιοκτητών.
Ανήλικοι χρήστες

Επισκέπτες/χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του
Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Ο χρήστης εγγυάται
ότι έχει την νόμιμη ηλικία ή την κατά νόμο δυνατότητα ή, άλλως, την άδεια από τους γονείς
ή κηδεμόνες του για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, εγγυώμενος παράλληλα την αλήθεια
και γνησιότητα των πληροφοριών που παρέχει, ενώ είναι επίσης υποχρεωμένος να
ενημερώνει τις πληροφορίες αυτές.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούμε μην
συνεχίσετε τη χρήση.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη/χρήστη
των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση
των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής,
εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία του Σπύρου Σακελλαρόπουλου.

