Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου της 50+ ΕΛΛΑΣ
Η 50+ ΕΛΛΑΣ προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή της πύλη υπό τους κάτωθι όρους
χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να
διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων
/ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 50+ ΕΛΛΑΣ μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
1. Η 50+ ΕΛΛΑΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή
λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Η 50+ ΕΛΛΑΣ δεν ευθύνεται
για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί
ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από
καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από
διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για
άλλους λόγους.
2. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 50+
ΕΛΛΑΣ είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή στοιχείων που πραγματοποιείται με
χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) που του
έχουν χορηγηθεί. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει,
με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του
σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία
για λογαριασμό του.
3. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 50+
ΕΛΛΑΣ οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες
σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και
κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών αυτών υπηρεσιών.
4. Οι πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες που
παρουσιάζονται στη δικτυακή πύλη της 50+ ΕΛΛΑΣ, δημοσιεύονται μετά από
συνεννόηση με τη Διοίκηση της 50+ ΕΛΛΑΣ. Η 50+ ΕΛΛΑΣ λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που
δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη. Ωστόσο, αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την
αναδημοσίευση των παραπάνω πληροφοριών και σε καμία περίπτωση δεν
ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, ούτε είναι αρμόδια για την παροχή
οποιουδήποτε είδους διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων επί των πληροφοριών αυτών.
5. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της δικτυακής πύλης της 50+ ΕΛΛΑΣ δεν
χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη
ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο
χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή
αποθετική προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το
χρήστη και σε καμία περίπτωση την 50+ ΕΛΛΑΣ .
6. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου της 50+ ΕΛΛΑΣ,
συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των
παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού
τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα
υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της 50+ ΕΛΛΑΣ και προστατεύονται κατά τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει
αντικείμενο
πώλησης,
αντιγραφής,
τροποποίησης,
αναπαραγωγής,

αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε
τρόπο.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του
παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών,
συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και
βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
7. Η 50+ ΕΛΛΑΣ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών
/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως
cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα
cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε
επισκέπτη/ χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των
χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου
ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης
του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών
ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να
καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να
εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις
του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να
ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε
είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες
είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων
υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση "cookies" για την αναγνώρισή του
ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή
λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο της 50+ ΕΛΛΑΣ .
8. Ο δικτυακός τόπος της 50+ ΕΛΛΑΣ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο,
την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την
πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει
μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε
πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε
απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική
ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος της 50+ ΕΛΛΑΣ σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το
περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει
ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια:
(α) να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και
λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι
αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών
πρόσβασης (password), (β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή / και
λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της και να
διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται
από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά
όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους
λόγους, (γ) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από
χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως
στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).
9. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης
αμέλειας, ο δικτυακός τόπος της 50+ ΕΛΛΑΣ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε
μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών

και περιεχομένων του δικτυακού τόπου της 50+ ΕΛΛΑΣ στις οποίες προβαίνει με
δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ειδικότερα, o
δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή
περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό της τόπο ή
/ και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται στο
δικτυακό τόπο. Επίσης, ο δικτυακός τόπος της 50+ ΕΛΛΑΣ δεν εγγυάται ότι οι
σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς
διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Τέλος, ο δικτυακός τόπος της 50+ ΕΛΛΑΣ δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε
άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτοί τίθενται
στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο
επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος της 50+ ΕΛΛΑΣ.
8. Η 50+ ΕΛΛΑΣ προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή της πύλη υπό τους παραπάνω
όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται
να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων
/ηλεκτρονικών υπηρεσιών αυτής, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

