ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
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Όροι Χρήσης

Χαιρόμαστε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα των ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. Στη συνέχεια
σας ενημερώνουμε για τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, η ανάγνωση των οποίων είναι αναγκαία
πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας. O χρήστης τεκμαίρεται ότι συναινεί κι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης, σε κάθε περίπτωση που προχωρήσει και κάνει χρήση των υπηρεσιών
της εταιρίας.

-

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, προκειμένου να διασφαλίσει την πληρότητα, την
ακρίβεια και την αξιοπιστία όλων των πληροφοριών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο δεν
εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει
ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας, ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης αυτής ή για τυχόν
σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή
δεδομένων κλπ.).
Ομοίως η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια, το περιεχόμενο και τους όρους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων «συνδέσμων» προς άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες παραπέμπει ή
διαφημιστικών banner που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της, όπου ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί
αποκλειστικά με δική του ευθύνη.
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Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων,
φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της
εταιρίας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς
νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η
δημοσίευση των ως άνω στοιχείων στην παρούσα ιστοσελίδα δεν δύναται να εκλαμβάνεται ως
μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται δε ρητά η αντιγραφή,
αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading,
μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό
δικαιούχο του περιεχομένου, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του
περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιοδήποτε σκοπό παρά μόνο
κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας από την εταιρία ή τυχόν άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών
δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.
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Χρήση των Cookies

Η εταιρεία χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες
διαμόρφωσης (ρυθμίσεις παραμέτρων), τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη και δεν
λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies κατ’ αρχήν
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν cookies, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την πρόσβαση του χρήστη στις πληροφορίες και τις
υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα (τα λεγόμενα cookies λειτουργίας), cookies, τα οποία
διευκολύνουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα π.χ., αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας γλώσσας (τα
λεγόμενα cookies άνεσης) και cookies, βάσει των οποίων καταρτίζεται ένα ψευδωνυμοποιημένο προφίλ
χρήσης (τα λεγόμενα cookies παρακολούθησης (tracking cookies)).
Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο cookies λειτουργίας. Η επεξεργασία των
cookies λειτουργίας είναι απαραίτητη, ώστε να μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα (άρθρο 6 παρ.
1 στοιχ. β ΓΚΠΔ).
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Τροποποίηση Όρων

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση ή ρητή ενημέρωση προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας πλην της ανάρτησης των νέων
όρων χρήσης στην ιστοσελίδα αυτή.
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Γενικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της
εταιρείας και του χρήστη της ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας www.sofadesign.gr παρακαλούμε
αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που
άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

