ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SITE.
Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του
www.insurancewebinars.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά τα παρακάτω
πριν από την πλοήγηση και χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας
και αν διαφωνεί με κάποιον από τους όρους, οφείλει να απέχει από την
χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η εξακολούθηση χρήσης της σελίδας
σημαίνει αυτόματα ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή
του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου
και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.
Το insurancewebinars.gr διατηρεί το δικαίωμα, στη δική της
διακριτικότητα, να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις,
να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο η τις υπηρεσίες του
διαδικτυακού τόπου ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα
στην Ελλάδα νομοθεσία. Για διαφορές ή διαφωνίες που μπορεί να
προκύψουν μεταξύ του insurancewebinars.gr και των χρηστών του
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της
ιστοσελίδας μας διέπεται από τους όρους της παρούσης και τις σχετικές
διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν.2472/1997, Π.δ 207/1998. Π.δ
79/2000 και αρ. 8Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ.
95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο
δικτυακός τόπος ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση
όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά
διαφυλάσσεται ο προσωπικούς τους χαρακτήρας. Το insurancewebinars.gr
διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους
επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
του. Το insurancewebinars.gr έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε
χρήστη την περιήγηση και την αξιοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας στην
σελίδα εάν έχει ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος χρήστης προσβάλει με τις
πράξεις του τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα και όρους χρήσης
της σελίδας.
Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών-links» προς άλλους δικτυακούς
τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης
και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε
κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης της σελίδας μας έχει τη δυνατότητα
αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη
προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή
του.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στο newsletter της σελίδας μας.
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη

γίνεται σύμφωνα με το νόμο και κατόπιν της δικής του συναίνεσης. Ο
χρήστης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από την λίστα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το όνομα insurancewebinars και “i.w” που αναφέρονται σε αυτό τον
δικτυακό τόπο αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα υπηρεσιών.
‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους
τρίτων μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner. Το
insurancewebinars.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων
αυτών ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους καθώς και για οποιαδήποτε
ζημιά προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο Χρήστης έχει πρόσβαση σε
αυτές με δική του ευθύνη.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για
νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει η εμποδίζει τη
χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το
διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες
όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να
προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’αυτόν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του insurancewebinars.gr
διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους
Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις,
ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των
συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του
δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ
τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των
όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα
αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει
ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες
διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια
Θεσσαλονίκης.

