ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Ο παρών διαδικτυακός τόπος (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») ανήκει στην Εταιρεία Nόσου Κοιλιοκάκης
(εφεξής η «Εταιρεία»). Ο Διαδικτυακός Τόπος διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους ο
χρήστης παρακαλείται να αναγνώσει προσεκτικά και να επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο, μόνον εφόσον
αποδέχεται πλήρως τους εν λόγω όρους. Εφόσον οι χρήστες προβαίνουν σε χρήση του Διαδικτυακού
Τόπου, θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται πλήρως το περιεχόμενο των παρόντων όρων. Οι
χρήστες επομένως που δεν συμφωνούν και δεν αποδέχονται τους παρόντες όρους, παρακαλούνται να μην
προβαίνουν σε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.
1. Ορισμοί
Ως «πληροφορία» νοείται κάθε πληροφορία και δεδομένα που εμπεριέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε ανάλυση, άρθρο, κείμενο εν γένει, αλλά και πίνακες, διαγράμματα,
φωτογραφίες και κάθε πληροφορία εν γένει οιουδήποτε είδους ή μορφής εμπεριέχεται στον Διαδικτυακό
Τόπο.
Ως «χρήστης» νοείται κάθε επισκέπτης και χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου.
Ως «χρήση» νοείται η πρόσβαση, ανάγνωση, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στην μνήμη ή σε άλλο
μαγνητικό

ή

μη

μέσο,

εγκατάσταση,

προβολή

καθ’

οιονδήποτε

τρόπο,

μηχανικό

ή

μη,

συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των πληροφοριών του Διαδικτυακού Τόπου.
2. Η Εταιρεία
2.1.

Η Εταιρεία είναι ένας μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής και ανεξάρτητος οργανισμός που εστιάζει στην
ασθένεια «κοιλιοκάκη» με δράσεις σε τρεις κυρίως τομείς: την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την
έρευνα. Ο Διαδικτυακός Τόπος λειτουργεί από το Μάρτιο του 2009 και έχει δημιουργηθεί από
ανθρώπους που νοσούν με κοιλιοκάκη αλλά που δεν είναι γιατροί, περιέχει δε πληροφορίες για τη νόσο
και εμπειρίες καθημερινής και υγιεινής ζωής για τους πάσχοντες και μη. Ο Διαδικτυακός Τόπος έχει
στόχο και σκοπό την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σχετικά με τη κοιλιοκάκη, την δημοσιοποίησή
της και την διάδοση της γνώσης σχετικά με την νόσο, είτε μέσω του δημοσιογραφικού κλάδου είτε του
ιατρικού κλάδου, αλλά και την ενημέρωση του κλάδου παρασκευής τροφίμων.

3. Ιατρικές Πληροφορίες
3.1.

Οι πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου δεν παρέχονται ως εναλλακτική λύση που θα αντικαταστήσει
την αναζήτηση βοήθειας και συμβουλών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Οι πληροφορίες που
εφεξής προσφέρονται είναι για εκπαιδευτική μόνο χρήση. Αν πιστεύετε ότι πιθανόν να πάσχετε από
κοιλιοκάκη, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

4. Περιεχόμενο
4.1.

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ενδείξεις της νόσου,
για το πώς μπορείτε να ζήσετε με την πάθηση της κοιλιοκάκης, την πρόοδο που πραγματοποιείται σε
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ερευνητικό πεδίο, εξειδικευμένες πληροφορίες για την φροντίδα επαγγελματιών καθώς και για τις
δράσεις, νέα και εκδηλώσεις της Εταιρείας.
5. Πνευματικά δικαιώματα
5.1.

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα
δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, και προστατεύεται από τις σχετικές
διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου
χρησιμοποιείται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων
παρεμβάσεων από τον χρήστη. Επιπλέον, το περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει
αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να
διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση της Εταιρείας.

5.2.

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ή/και η επωνυμία ή/και τα εμπορικά σήματα ή/και τα διακριτικά
γνωρίσματα τρίτων που τυχόν εμφανίζονται ή εμφανισθούν στον Διαδικτυακό Τόπο αποτελούν
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το
περιεχόμενό τους.

5.3.

Το σύνολο των πληροφοριών που υποβάλλεται από κάποιο χρήστη στην Εταιρεία μέσω του
Διαδικτυακού Τόπου θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν θα
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη.

5.4.

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφήματα, διακριτικά γνωρίσματα (εφεξής συλλογικά «Εμπορικά
Σήματα») που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο, είτε είναι κατατεθειμένα είτε όχι, είναι η
ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και τρίτων. Τίποτα από όσα περιέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο δεν θα
πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής για
οποιοδήποτε Εμπορικό Σήμα εμφανίζεται στον Διαδικτυακό Τόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της
Εταιρείας ή/και των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα. Η χρήση, εκ μέρους των
χρηστών, των Εμπορικών Σημάτων της Εταιρείας που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο, ή
οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας
απαγορεύεται.

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων
6.1.

Η Εταιρεία σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των ατόμων που επισκέπτονται τον
Διαδικτυακό Τόπο. Η τυχόν συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
των χρηστών υπόκειται στις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων.

6.2.

Σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία αποτελεί
αποκλειστικά και μόνον η βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται από το Διαδικτυακό Τόπο
και η διαπίστωση των αναγκών, επιθυμιών και προσδοκιών τους από το Διαδικτυακό Τόπο.

6.3.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται αποκλειστικά και μόνον μετά από
τη λήψη της σχετικής συναίνεσης από τους χρήστες.
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6.4.

Κανένα από τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δώσει στο Διαδικτυακό Τόπο δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός από αυτόν για τον οποίο έχει προηγουμένως δηλωθεί.

6.5.

Η Εταιρεία δίνει περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα στους χρήστες να προβούν σε
διαγραφή, τροποποίηση ή επικαιροποίηση των προσωπικών τους δεδομένων. Για την εξάσκηση
του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση info@koiliokaki.gr.

6.6.

Η Εταιρεία ρητά δεσμεύεται και αναλαμβάνει να μην προβεί σε ανακοίνωση ή διαβίβαση καθ’
οιονδήποτε τρόπο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, με την εξαίρεση της
υποχρέωσης διαβίβασης αυτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

7. Cookies.
7.1.

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies για να σας βοηθήσει να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας
με την απευθείας σύνδεση. Το cookie είναι ένα αρχείο κειμένων που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο
σας από τον κεντρικό server του Διαδικτυακού Τόπου. Τα cookies διευκολύνουν την
επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη διαδικτυακή τοποθεσία και τη χρήση
της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο ο
διαδικτυακός τόπος από τον οποίο μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη
δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή
πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα
περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη
υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να
αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο
δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του Διαδικτυακού Τόπου.

8. Ευθύνη
8.1.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που
εμφανίζονται κάθε φορά στο Διαδικτυακό Τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα,
δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τα παραπάνω. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό
Τόπο μπορεί να αλλάξουν, δίχως προηγούμενη ειδοποίηση. Η Εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο του
Διαδικτυακού Τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση.

8.2.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την αδιάκοπη πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο ή ότι ο Διαδικτυακός Τόπος
δεν θα προσβληθεί από ιούς ή από επιθέσεις hackers.

8.3.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία χρηστών του
Διαδικτυακού Τόπου από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Διαδικτυακού
Τόπου.
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9. Διαφήμιση
9.1.

Ο Διαδικτυακός Τόπος δέχεται διαφημίσεις προϊόντων που μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες του. Η
Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Εάν επιθυμείτε να
διαφημίσετε τα προϊόντα σας ή να χορηγήσετε το έργο της Εταιρείας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο 210 32 48 029.

10. Σύνδεσμοι
10.1.

Στόχος της Εταιρείας Νόσου Κοιλιοκάκης είναι να συμπεριλάβει στην ιστοσελίδας της, συνδέσμους
ιστοσελίδων που θα παρέχουν πληροφορίες χρήσιμες και σχετικές, με την κοιλιοκάκη.

10.2.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε συνδέσμους ελληνικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων ώστε να
διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες είναι κατάλληλες και σχετικές για τα μέλη μας. Σύνδεση με ξένες
ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους θα έχουμε μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει η αντίστοιχη
ελληνική ιστοσελίδα ή διαδικτυακός τόπος.

10.3.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων και
διαδικτυακών τόπων των οποίων οι σύνδεσμοι περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο.

11. Σύνδεση με τον Διαδικτυακό Τόπο
11.1.

Δεν χρειάζεται να ζητήσετε άδεια για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο μεταξύ της δικής σας
ιστοσελίδας ή διαδικτυακού τόπου και του Διαδικτυακού Τόπου. Ωστόσο, υποχρεούσθε να
χρησιμοποιήστε το παρακάτω κείμενο περιγραφής:
«Εταιρεία Νόσου Κοιλιοκάκης: Ίδρυμα με φιλανθρωπική δράση που συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής
των ατόμων με κοιλιοκάκη.»

11.2.

Αν επιθυμείτε μαζί με το σύνδεσμο να χρησιμοποιήσετε κάποιο γράφημα ή λογότυπο της Εταιρείας, ή
αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω θέματα παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 32 48 029.

12. Τροποποιήσεις των όρων χρήσης
12.1.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς μέρος ή το σύνολο των όρων χρήσης του
Διαδικτυακού Τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Οι χρήστες, χρησιμοποιώντας τον
Διαδικτυακό Τόπο, δεσμεύονται να ελέγχουν κατά διαστήματα του όρους χρήσης και να ενημερώνονται
για τυχόν τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που τυχόν τροποποιήσεις δεν είναι αποδεκτές από κάποιο
χρήστη, καλείται αυτός να παύσει να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο. Σε περίπτωση που κάποιος
χρήστης εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται το σύνολο των
όρων χρήσης και τις τροποποιήσεις τους.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο
13.1.

Οι παρόντες όροι χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για
την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την παροχή των πληροφοριών που τυχόν προκύψει είναι
αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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