Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως δικτυακός τόπος
του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων:

1. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου http://blogs.sch.gr/14dimkardi/ υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη
σχετική νομοθεσία, που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε
παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.
2. Ο δικτυακός τόπος http://blogs.sch.gr/14dimkardi/ παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους
υπό μορφή συνδέσμων (links), αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες
τους, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων
ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και
των υπηρεσιών τους. Ιδιαίτερη προσοχή σε υπερσυνδέσμους [link] οι οποίοι βρίσκονται στον
ιστότοπό μας, καθώς ενώ έχουν ελεγχθεί πριν να αναρτηθoύν στην σελίδα μας, ενδέχεται να
αλλάξουν περιεχόμενο, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγχουμε.
3. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του 14ου Δημοτικού Σχολείου
Καρδίτσας, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για
πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να
αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή
επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς
την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ΄ εξαίρεση
επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την
προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Δεν
επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του δικτυακού τόπου του 14ου Δημοτικού
Σχολείου Καρδίτσας.
4. Ο χρήστης πρέπει να καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων
στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον παρόν δικτυακό τόπο ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.

5. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού
μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού
Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του
Ευρωπαικού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε
γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο
αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί τα
στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των
παρεχομένων υπηρεσιών του.
6. Σας ενημερώνουμε ότι σχόλια κακόβουλα και υβριστικά δεν θα εγκρίνονται και θα
απαναρτώνται.

