ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
1.

Όροι χρήσης ιστοχώρου πλατφόρμας

H παρούσα πλατφόρμα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Αυτή προστατεύεται από την
Ελληνική αλλά και ∆ιεθνή νομοθεσία τόσο από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και περί αθέμιτου
ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις που φτάνουν μέχρι
κάθειρξη 10 ετών. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και
μελλοντικό, εκμετάλλευση των Στοιχείων χωρίς την άδεια του Ιδρύματος Μποδοσάκη επισύρει σωρεία αστικών
και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας", του Π.Κ., και του άρθρου
60 του Α.Κ., ως και άλλων, ειδικότερων νόμων.
Το περιεχόμενο της παρούσας πλατφόρμας είναι πληροφοριακού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα μόνον και αφορά
αποκλειστικά σε παροχή πληροφοριών και συμβουλών απευθυνόμενων προς τους επισκέπτες αυτής σχετικά με
την πιθανή εκ μέρους τους συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών
του στους επισκέπτες/χρήστες της πλατφόρμας της.
Στο Ίδρυμα Μποδοσάκη ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου όλων των χρηστών
και δεσμευόμαστε να μην προβούμε σε καμία δημοσίευση των προσωπικών σας στοιχείων.
Σε περίπτωση εγγραφής του χρήστη στη βάση της πλατφόρμας αποδέχεται και τους συγκεκριμένους όρους.

2.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την πλατφόρμας του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ιδρύματος και για το λόγο αυτό κανένα
νομικό ή φυσικό πρόσωπο από την ομάδα του ιδρύματος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των
συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν
τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές.
∆εν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που
λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς
μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από το ίδρυμα.

3.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης της πλατφόρμας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις
διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις
τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των
υπηρεσιών του ∆ικτυακού μας τόπου.
Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης
του ∆ικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που
αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).
Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο ∆ικτυακό μας τόπο ή στο ∆ίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή
αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του
ευθύνης.
© Ιδρυμα Μποδοσάκη 2015_ Όροι χρήσης και δήλωση απορρήτου

1

