Όροι Χριςθσ Ιςτοςελίδασ
Η επίςκεψθ και χριςθ του παρόντοσ δικτυακοφ τόπου, ςτο εξισ αναφερόμενο ωσ δικτυακόσ τόποσ
του ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ Δ΄ ΤΑΞΗ 2019 – 2020 αποτελεί ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρακάτω όρων:

1. Ο επιςκζπτθσ του δικτυακοφ τόπου https://blogs.sch.gr/agelidakisg/ υποχρεοφται να
ςυμμορφϊνεται με τισ κείμενεσ διατάξεισ του ελλθνικοφ, ευρωπαϊκοφ και διεκνοφσ δικαίου και τθ
ςχετικι νομοκεςία, που διζπει τισ τθλεπικοινωνίεσ. Επιπλζον οφείλει να απζχει από κάκε
παράνομθ και καταχρθςτικι χριςθ του περιεχομζνου και των υπθρεςιϊν του παρόντοσ ιςτότοπου.
2. Ο δικτυακόσ τόποσ https://blogs.sch.gr/agelidakisg/ παραπζμπει ςε άλλουσ δικτυακοφσ τόπουσ
υπό μορφι ςυνδζςμων (links), αλλά δεν φζρει καμία ευκφνθ για το περιεχόμενο και τισ υπθρεςίεσ
τουσ, οφτε εγγυάται τθ διακεςιμότθτά τουσ. Ο επιςκζπτθσ των ςυνδεδεμζνων δικτυακϊν τόπων
ευκφνεται αποκλειςτικά για οποιοδιποτε πρόβλθμα τυχόν προκφψει λόγω του περιεχομζνου ι/και
των υπθρεςιϊν τουσ. Ιδιαίτερθ προςοχι ςε υπερςυνδζςμουσ *link+ οι οποίοι βρίςκονται ςτον
ιςτότοπό μασ, κακϊσ ενϊ ζχουν ελεγχκεί πριν να αναρτθκoφν ςτθν ςελίδα μασ, ενδζχεται να
αλλάξουν περιεχόμενο, πράγμα το οποίο δεν μποροφμε να το ελζγχουμε.
3. Όλεσ οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτον δικτυακό τόπο του ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ Δ΄ ΤΑΞΗ 2019 2020, διατίκενται ςτουσ χριςτεσ του για αυςτθρά προςωπικι χριςθ και μόνον για
πλθροφοριακοφσ και ςε καμία περίπτωςθ για εμπορικοφσ ςκοποφσ και δφνανται να αλλάηουν ι να
αφαιροφνται χωρίσ καμία προειδοποίθςθ. Απαγορεφεται θ χριςθ, αναπαραγωγι ι
επαναδθμοςίευςι τουσ, ολικι ι μερικι, με οποιαδιποτε άλλο μζςο, θλεκτρονικό ι ζντυπο, χωρίσ
τθν γραπτι άδεια του ιδιοκτιτθ ι του κατόχου των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Κατϋ εξαίρεςθ
επιτρζπεται θ χριςθ των ςτοιχείων του δικτυακοφ τόπου του ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ Δ΄ ΤΑΞΗ 2019 –
2020 για τουσ ςκοποφσ μελζτθσ ι ανάλυςθσ από τον επιςκζπτθ του δικτυακοφ τόπου, με τθν
προχπόκεςθ ότι τα ςτοιχεία αυτά δεν κα αλλοιωκοφν ι κα χρθςιμοποιθκοφν παραπλανθτικά. Δεν
επιτρζπεται καμία απολφτωσ επζμβαςθ ςτα ςτοιχεία του δικτυακοφ τόπου του ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ Δ΄
ΤΑΞΗ 2019 – 2020.
4. Ο χριςτθσ πρζπει να καταβάλει επαρκείσ προςπάκειεσ απομάκρυνςθσ ιϊν (viruses) ι άλλων
ςτοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον παρόν δικτυακό τόπο ι άλλουσ χριςτεσ του διαδικτφου.

5. Η διαχείριςθ και προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων του επιςκζπτθ/χριςτθ του Δικτυακοφ
μασ τόπου, διζπεται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ τόςο του Ελλθνικοφ
Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όςο και του
Ευρωπαικοφ Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Τα ςτοιχεία αυτά ουδζποτε
γνωςτοποιοφνται ςε τρίτουσ (με εξαίρεςθ όπου προβλζπεται από το Νόμο ςτισ αρμόδιεσ και μόνο
αρχζσ), αλλά διαφυλάςςεται ο προςωπικόσ τουσ χαρακτιρασ. Ο Δικτυακόσ μασ τόποσ διατθρεί τα
ςτοιχεία αυτά αποκλειςτικά για λόγουσ επικοινωνίασ, ςτατιςτικοφσ και βελτίωςθσ των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν του.
6. Σασ ενθμερϊνουμε ότι ςχόλια κακόβουλα και υβριςτικά δεν κα εγκρίνονται και κα
απαναρτϊνται.

