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Όροι Χρήζης
Οη παξφληεο φξνη ρξήζεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ
nceng.gr
Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ nceng.gr ζπλεπάγεηαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ
παξφλησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Όινη νη επαγγεικαηίεο θαη ρξήζηεο ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ nceng.gr απνδέρνληαη φηη ζε θάζε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ
απηνχ ζα εθαξκφδνπλ θαη ζα δεζκεχνληαη απφ ηνπο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο
Χξήζεο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο φξνπο, νθείινπλ λα απνθχγνπλ θάζε επίζθεςε θαη ρξήζε ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ. Η “nceng” δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί νπνηαδήπνηε
ζηηγκή ηνπο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο Χξήζεο, αλαθνηλψλνληαο ηηο ηξνπνπνηήζεηο
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν nceng.gr. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα ζεσξνχληαη εγθεθξηκέλεο, εάλ
κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο ν ρξήζηεο ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ.
Οη αλήιηθνη απαγνξεχεηαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ
nceng.gr πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ελήιηθεο. Αλ παξά
ηαχηα αλήιηθνη επηζθεθζνχλ ηζηνζειίδεο ή θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηψλ πνπ είλαη
δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ αθαηάιιειεο γη' απηνχο, ε “nceng” νπδεκία επζχλε θέξεη.
1. Ειζαγωγή-Περιγραθή διαδικησακού ηόποσ
Η εκπνξηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ απαγνξεχεηαη. Οη ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη απφ απηφλ θαη ην πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηαη ζε απηφλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσηνγξαθηψλ ή video δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
κφλν γηα πξνζσπηθή, κε επαγγεικαηηθή ρξήζε. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ή ν
επαγγεικαηίαο επηιέμεη λα αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν θσηνγξαθείο ή video,
ηφηε ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηερφκελν απηψλ θέξνπλ απνθιεηζηηθά νη
ίδηνη.
Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ παξφληνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, θαζψο θαη
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπο, δηέπνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ ην ειιεληθφ
δίθαην, ην δίθαην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπλζήθεο.
Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ φξσλ απηψλ θαηαζηεί αληίζεηε πξνο ην λφκν, παχεη
απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα επεξεάδεη ηελ ηζρχ ησλ ινηπψλ
φξσλ.
2. Εσθύνη “nceng” - Εγγύηζη
Η “nceng” θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζην δηαδηθηπαθφ
ηφπν αζθάιεηα ζηε ρξήζε θαζψο θαη αθξηβείο έγθπξεο αμηφπηζηεο θαη αιεζείο
πιεξνθνξίεο. Δεδνκέλεο ηεο θχζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, δελ δχλαηαη λα
ειέγμεη ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε “nceng” νχηε δεζκεχεηαη, νχηε παξέρεη θαλελφο είδνπο εγγχεζε,
νχηε αλαιακβάλεη θαλελφο είδνπο επζχλε αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ην
πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ θαη δε θέξεη επζχλε γηα
δξαζηεξηφηεηεο θαη απνθάζεηο (νηθνλνκηθήο θχζεσο ή άιιεο) πνπ ιακβάλνληαη
βάζεη απηψλ. Η ρξήζε θάζε πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ
ηφπνπ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ επαγγεικαηία/ρξήζηε.
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Σε θακία πεξίπησζε ε “nceng” δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ απαηηήζεηο αζηηθήο ή
πνηληθήο θχζεσο νχηε γηα ηπρφλ δεκία ζεηηθή, εηδηθή ή απνζεηηθή απφ επαγγεικαηίεο/
ρξήζηεο ή ηξίηνπο απφ αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία, ηε ρξήζε ή ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν.
Η “nceng” πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη ην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν απφ ηνχο, σζηφζν
δελ δχλαηαη λα εγγπεζεί φηη ε ππεξεζία ζα είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή δίρσο
δηαθνπέο θαζψο θαη φηη ζα ιεηηνπξγήζεη δίρσο ζθάικαηα θαη δηαηαξαρέο. Γηα ιφγνπο
ηερληθνχο, ζπληήξεζεο ή αλαβάζκηζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ή ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ,
κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ δηαθνπέο ή βιάβεο ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα ειέγμεη. Ωο εθ
ησλ άλσ, ε “nceng” δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε κνξθήο δεκία ππνζηεί ν ρξήζηεο
εμαηηίαο ησλ σο άλσ βιαβψλ /δηαηαξαρψλ θαζψο θαη εμαηηίαο ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο
θαη ρξήζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ.
3. Σύνδεζη με άλλες ηλεκηρονικές διεσθύνζεις
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο παξέρεη πξφζβαζε ζε άιιεο ηζηνζειίδεο ή/θαη ειεθηξνληθέο
δηεπζχλζεηο, ησλ νπνίσλ ηε λνκηκφηεηα, ην πεξηερφκελν, ηελ πιεξφηεηα, θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα, ε “nceng” δε δχλαηαη λα ειέγμεη νχηε λα παξέκβεη. Ωο εθ ηνχηνπ,
δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε, νχηε παξέρεη θακία απνιχησο εγγχεζε γηα ην
πεξηερφκελφ ηνπο. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηαζζεί θαηά ηελ ρξήζε ηνπο, ν
επαγγεικαηίαο/ρξήζηεο νθείιεη λα απεπζπλζεί απεπζείαο ζηνπο αληίζηνηρνπο
παξφρνπο /δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Απηνί έρνπλ θαη ηελ πιήξε επζχλε γηα ην ζχλλνκν
ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο.
4. Υποτρεώζεις ηων επαγγελμαηιών/τρηζηών
Ο επαγγεικαηίαο/ρξήζηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν
ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν. Η
ζρεηηθή πξφζβαζε κπνξεί λα απαηηεί ηελ θαηαβνιή ηειψλ, θφξσλ θ.ι.π.. Ο
επαγγεικαηίαο/ρξήζηεο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε πιεξσκήο απηψλ.
Ο επαγγεικαηίαο/ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδηθηπαθφ ηφπν
απνθιεηζηηθά γηα λφκηκνπο ζθνπνχο θαη κε ηξφπν πνπ λα κελ πεξηνξίδεη ή εκπνδίδεη
ηε ρξήζε ηνπ απφ ηξίηνπο. Επηπιένλ, 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, λα επεξεάζνπλ ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ.
Σε θάζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ παξαλφκσο ή ζε αληίζεζε κε
ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο, ν επαγγεικαηίαο/ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη
ηελ “nceng” γηα θάζε δεκία. Η κε ελάζθεζε απφ ηελ “nceng” ησλ δηθαησκάησλ ηεο
δελ ζπλεπάγεηαη παξαίηεζή ηεο απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο απηά.
5. Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα
Τα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ
ηφπνπ (εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ φπσο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ,
ζπλεξγαηψλ ή θνξέσλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηθφλσλ, γξαθηθψλ, θσηνγξαθηψλ,
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ζρεδίσλ, θεηκέλσλ, ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά φισλ ησλ αξρείσλ απηνχ
ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, απνηεινχλ απνθιεηζηηθά ηδηνθηεζία ηεο “nceng” θαη
πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο ειιεληθνχο θαη θνηλνηηθνχο λφκνπο θαη ηηο δηεζλείο
ζπκβάζεηο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Τα σο άλσ δηθαηψκαηα πξννξίδνληαη απζηεξά γηα πξνζσπηθή (κε εκπνξηθή ή
θεξδνζθνπηθή) ρξήζε ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο, θαη δελ δχλαληαη λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν πψιεζεο, αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο, αλαπαξαγσγήο, αλαδεκνζίεπζεο ή
λα κεηαδνζνχλ ή δηαλεκεζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Ο επαγγεικαηίαο/ρξήζηεο
απνδέρεηαη φηη δελ ηνπ παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα αλαπαξάγεη, αληηγξάθεη, πσιεί,
κεηαπσιεί ή/θαη εθκεηαιιεχεηαη εκπνξηθά κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζχλνιν ή κέξνο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξφληνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζπλεπψο απαγνξεχεηαη
νπνηαδήπνηε παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ παξνρέα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ.
Τα νλφκαηα, εηθφλεο, ινγφηππα θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην
δηαδηθηπαθφ ηφπν, είλαη απνθιεηζηηθά ζήκαηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ,
πξνζηαηεπφκελα απφ ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο πεξί εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Η εκθάληζή
ηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν δελ ζα πξέπεη θαηά θαλέλα ηξφπν λα εθιεθζεί σο
κεηαβίβαζή ή εθρψξεζε άδεηαο ή δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπο.
Λνηπά πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη απνηεινχλ
ζήκαηα ή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζία ηξίησλ εηαηξεηψλ, ζπλεξγαηψλ,
θνξέσλ ή ελψζεσλ, απνηεινχλ δηθή ηνπο πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη
ζπλεπψο νη θνξείο απηνί θέξνπλ ηε ζρεηηθή επζχλε. Επηπιένλ ζε πεξίπησζε πνπ ν
ρξήζηεο/επαγγεικαηίαο επηιέμεη λα αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν θσηνγξαθείο ή
video, ηφηε ν ίδηνο θέξεη θαη ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε άδεηαο ή ζπλαίλεζεο ρξήζεο
απηψλ γηα ην ζθνπφ ηνπ παξφληνο.
6. Πολιηική Προζηαζίας Προζωπικών Δεδομένων
Η ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνπλ νη επαγγεικαηίεο/ρξήζηεο ζηελ “nceng” θαηά
ηε ρξήζε απηνχ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Γηα πηζαλέο εξσηήζεηο ή ζρφιηα ζρεηηθά
κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, επηθνηλσλήζηε κε ηελ “nceng” ζηε δηεχζπλζε θαη ην
ηειέθσλν πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, πξνηνχ ρξεζηκνπνηήζεηε απηφλ ηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν. Η ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ απφ
ηνπο επαγγεικαηίεο/ρξήζηεο, ζπλεπάγεηαη ηελ εθ κέξνπο ηνπο παξνρή ζπλαίλεζεο
πξνο ηελ “nceng” γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ζην πιαίζην παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο.
Σε θάζε πεξίπησζε ε “nceng” δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ησλ φξσλ πξνζηαζίαο
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζρεηηθφ λνκηθφ
πιαίζην.
Χρήζηες κάηω ηων 18
Γηα ρξήζηεο θάησ ησλ 18 εηψλ ζεσξείηαη δεδνκέλε ε εθ ησλ πξνηέξσλ εμαζθάιηζε
ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ γνλέσλ/ θεδεκφλσλ ζε θάζε πεξίπησζε δήισζεο πξνζσπηθψλ
ζηνηρείσλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν.

