OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών διαδικτυακός τόπος (www.all4me.gr – All For Materials and Engineering) προσφέρει τις
υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε
επισκέπτης / χρήστης του παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των
σελίδων και υπηρεσιών του site, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Εάν κάποιος
επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των
υπηρεσιών του site.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ
Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των
πληροφοριών/υπηρεσιών του site παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» και το site ουδεμία ευθύνη φέρει
αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την τυχόν κακή απόδοση, την αδυναμία
ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία
ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του site.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων),
όλο το περιεχόμενο του site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του all4me.gr και προστατεύεται κατά τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Ειδικά,
ως προς αυτό, δηλαδή το περιεχόμενο του site που δημιουργήθηκε από το all4me.gr και αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία του all4me.gr και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, επιτρέπεται η
αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση ότι κατά
την αναπαραγωγή του θα αναφέρεται εμφανώς και κάθε φορά η πηγή προέλευσής του (δηλαδή το
all4me.gr) και θα συνοδεύεται από σύνδεσμο (link) που θα οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην
αντίστοιχη σελίδα του all4me.gr.
Επίσης, ως προς τα περιεχόμενο του all4me.gr που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων κανένα εξ
αυτών δε δύναται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής,
αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", εν όλω ή εν μέρει, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε
τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και
μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή)
για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το all4me.gr, χωρίς να
θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Για τους παραπάνω λόγους το site all4me.gr, δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε, ο
οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.
Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί, υπό τους όρους των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου (Ν.
2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως
έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες
95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), ότι το site θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά
δεδομένα του χρήστη, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση του site από την επίσκεψη του χρήστη στο
site, με σκοπό : την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το
site στους χρήστες του, την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων
του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site, την ενημέρωση του
χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή
marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία του site, κάθε
συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του all4me.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site από κακή, ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιώνΑν ο
δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, την εισαγωγή ή χρήση εκ μέρους
οποιουδήποτε χρήστη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη
οιουδήποτε τρίτου ή είναι αντίθετο με τα ισχύοντα στη νομοθεσία, ή/και διαπιστωθεί -κατά την κρίση του
διαδικτυακού τόπου – ότι το εν λόγω περιεχόμενο επιφέρει ηθική βλάβη ή/και περιουσιακή ζημία σε
τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση : α) να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, β) να

λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της
πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους ή στο ίδιο το site και γ) να ζητήσει την αποκατάσταση
οποιασδήποτε ζημίας του.
Ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστς ευθύνεται αποκλειστικά για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που
συνέλεξε από το site. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις
υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας
από οιαδήποτε ενέργεια, η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων
επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.
3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ SITE
Το site ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και
μορφής) που αναρτώνται σε αυτό καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους
που διαφημίζονται στο site. Περαιτέρω δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη
πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου,
καταβάλλει δε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε
φορά στο site να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την
αξιοπιστία ή πληρότητα τους.
Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και τα τυχόν προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις,
στοιχεία κλήσεων, επαγγελματική ιδιότητα κ.λπ) που περιλαμβάνονται στο site, δημοσιεύονται και
αναρτώνται
στο
site
με
πρωτοβουλία
και
αποκλειστική
ευθύνη
του
εκάστοτε
χρήστη/αγγελιοδότη/επαγγελματία και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες
πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή του site για την τέλεση συγκεκριμένων
πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων, επιλογής επαγγελματία για την προμήθεια υλικών ή την
παροχή υπηρεσιών κ.λπ.). Το site αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη συλλογή, γραμματικήσυντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του site, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση
για την ορθότητα, την πληρότητα ή/ και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών,
επιλογών αυτού (του site). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες
υπηρεσίες/πληροφορίες του site αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας
ταυτόχρονα και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών και επιλογής-χρήσης των
υπηρεσιών και των πληροφοριών που το site περιέχει .
Επίσης, το site δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers",
μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών , παρέχονται-προβάλλονται χωρίς "υιούς" ή
άλλα επιζήμια συστατικά.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο εκάστοτε επισκέπτης /
χρήστης και σε καμία περίπτωση το site .
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που αναρτώνται στο site με πρωτοβουλία των χρηστών (σε ειδικά προς το
σκοπό αυτό links), αναρτώνται με ευθύνη του εκάστοτε χρήστη, στον οποίο ανήκουν, ο οποίος με την
εκούσια εκ μέρους του εισαγωγή των στοιχείων του στο site , οφείλει να γνωρίζει ότι τα στοιχείαπροσωπικά δεδομένα του δύνανται να χρησιμοποιούνται από τρίτους. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα
δημοσιεύονται και αναρτώνται στο site με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε
χρήστη/αγγελιοδότη/επαγγελματία και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες
πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή του site για την τέλεση συγκεκριμένων
πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων, επιλογής επαγγελματία για την προμήθεια υλικών ή την
παροχή υπηρεσιών κ.λπ.).
Το site δύναται να διατηρεί τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών, αποκλειστικά και μόνον για λόγους
επικοινωνίας μαζί τους και υποχρεούται να τα μεταβιβάσει σε αρμόδιες αρχές βάσει σχετικής
υποχρεωτικής διάταξης του νόμου.
Η χρήση του site μπορεί να γίνει από ανηλίκους με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων
τους. Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί
προς αυτό το site, το site θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

5. "ΔΕΣΜΟΙ LINKS ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ"
Το site all4me.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites, τα οποία δεν ελέγχονται από το
ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το
site all4me.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους οι εν λόγω
ιδιοκτήτες ακολουθούν ούτε δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις απόψεις και το
περιεχόμενο των άλλων web sites.
6. IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του εκάστοτε χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη
συνέχεια στο site all4me.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για λόγους λήψης στατιστικών
στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site all4me.gr.
7. NEWSLETTERS - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Τα newsletters, τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του site λαμβάνει με την εγγραφή του
στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site και ως εκ τούτου
προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
8. ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η υπηρεσία σχολιασμού των άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν το
σχολιασμό τους και την άποψή τους στο συγκεκριμένο άρθρο.
Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων το all4me.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν αυτά αναρτηθούν.
9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν
καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε
διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και
για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του site, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και
υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα
της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει
και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης.
Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση
της ιστοσελίδας.

