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1. Σχετικά με εμάσ 

Η Simple Data Systems παρζχει λογιςμικό, ενεργζσ εφαρμογζσ Facebook, ιςτοςελίδεσ και άλλεσ 

online υπθρεςίεσ για να βοθκιςουν τουσ πελάτεσ τθσ επιχείρθςθσ να πραγματοποιιςουν κλθρϊςεισ, 

διαγωνιςμοφσ, προςφορζσ, προωκθτικζσ ενζργειεσ και plug-in για ιςτοςελίδεσ , εφαρμογζσ για 

facebook pages, ζρευνεσ, δθμοςκοπιςεισ και άλλα δεδομζνα τθσ αγοράσ, ςυγκεντρϊνοντασ 

δραςτθριότθτεσ, ςυνολικά ονομάηονται προςφορζσ ι υπθρεςίεσ. Σο λογιςμικό και οι υπθρεςίεσ τθσ 

Simple Data Systems ζχουν ςχεδιαςτεί για να επιτρζπουν ςτουσ πελάτεσ να ςυλλζξουν προςωπικά 

ςτοιχεία από χριςτεσ που επιλζγουν να ειςάγουν τα προςωπικά ςτοιχεία τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

προωκθτικζσ ενζργειεσ μαηί με ανϊνυμα δεδομζνα. Σα δεδομζνα αυτά ςυλλζγονται για χριςθ από 

τουσ πελάτεσ με ςκοπό το marketing, ςυμπεριλαμβανομζνου του marketing για τα προϊόντα τουσ. Η 

Simple Data Systems ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ υποχρεϊςεισ περί των προςωπικϊν δεδομζνων 

για όλουσ τουσ χριςτεσ. Η Simple Data Systems ςυμμορφϊνεται με τισ διάφορεσ διεκνείσ πολιτικζσ 

απορριτου προςωπικϊν δεδομζνων.  

2. Χρήςη δεδομζνων 

Η Simple Data Systems ςυλλζγει προςωπικά ςτοιχεία αποκλειςτικά για δικι τθσ, όπωσ και για χριςθ 

των πελατϊν τθσ και τουσ διαχειριςτζσ των προωκθτικϊν ενεργειϊν. Η Simple Data Systems 

περιορίηει τθν πρόςβαςθ ςε όλα τα προςωπικά ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν ςτο πλαίςιο μίασ 

διοργάνωςθσ και τα δεδομζνα αυτά δε χρθςιμοποιοφνται εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ, με εξαίρεςθ δικϊν 

τθσ προωκθτικϊν ενεργειϊν, αλλά και των πελατϊν τθσ, όπου οι ίδιοι αποφαςίηουν να ςυμμετζχουν 

ι να ςυμμορφωκοφν με το νόμο. Η Simple Data Systems μπορεί να επικοινωνιςει μαηί ςασ ςε ςχζςθ 

με τισ προωκιςεισ που ζχουν γίνει εφόςον ιςαςταν ςυμμετζχων για να χρθςιμοποιιςουν τα 

προςωπικά ςασ δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν ςε παλαιότερεσ προωκιςεισ, ζτςι ϊςτε να ζχετε 

πρόςβαςθ ςε μελλοντικζσ προωκθτικζσ ενζργειεσ ι να χρθςιμοποιιςετε τισ εφαρμογζσ τθσ Simple 

Data Systems. Ζχετε επίςθσ τθ δυνατότθτα να παραχωριςετε το δικαίωμα ςτθ Simple Data Systems 

μζςω των εφαρμογϊν Facebook που τρζχουν ςτθν πλατφόρμα τθσ και επιτρζπουν να μοιράηεται τισ 

δραςτθριότθτεσ ςασ μζςα από τισ εφαρμογζσ τθσ ςτθν πλατφόρμα του Facebook αλλά και μζςω των 

προφίλ ςασ. Σα δικαιϊματα αυτά δφναται ι δε δφναται να ηθτθκοφν από εςάσ, ζτςι ϊςτε να 

ςυμμετάςχετε ςε οριςμζνεσ προωκιςεισ και μπορείτε να ανακαλζςετε αυτά τα δικαιϊματα ανά 

πάςα ςτιγμι μζςω των ρυκμίςεων του απορριτου ςασ ςτο Facebook. Μπορείτε να αιτθκείτε από τθ 

Simple Data Systems τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία να διαγραφοφν από τα ςυςτιματά τθσ ανά πάςα 

ςτιγμι, ςτζλνοντασ το αίτθμα ςασ ςτο info@contestad.com 

3. Η αποδοχή των Όρων Χρήςησ Υπηρεςιών 

Με τθν επίςκεψθ ι/ και τθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ και/ι τθ ςυμμετοχι ςε κάκε προωκθτικι ενζργεια, 

δθλϊνετε ότι ζχετε διαβάςει, κατανοιςει και ςυμφωνείτε ότι δεςμεφεςτε με τουσ Όρουσ Χριςθσ 

Τπθρεςιϊν (Όροι Χριςθσ ι υμφωνία). Οι παρόντεσ Όροι Χριςθσ αποτελοφν μία νομικά δεςμευτικι 

ςυμφωνία ανάμεςα ςε εςάσ και τθ Simple Data Systems ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των υπθρεςιϊν από 

εςάσ. Είναι ςθμαντικό να τουσ διαβάςετε προςεκτικά. Ωςτόςο, αν δεν είςτε ενιλικοσ για να 

ςχθματίςετε μία δεςμευτικι ςφμβαςθ με εμάσ ι είςτε ζνα πρόςωπο που απαγορεφεται να λάβει τισ 

υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τουσ ελλθνικοφσ νόμουσ ι τουσ νόμουσ άλλων χωρϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χϊρασ ςτθν οποία διαμζνετε ι από τθν οποία χρθςιμοποιείτε τισ 
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υπθρεςίεσ μασ, τότε δε επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςετε τισ υπθρεςίεσ μασ και δε μπορείτε να 

αποδεχτείτε τθν παροφςα ςυμφωνία. Διατθροφμε κάκε δικαίωμα, κατά τθν κρίςθ μασ, να 

αλλάξουμε, να τροποποιιςουμε, να προςκζςουμε ι να διαγράψουμε τμιματα αυτϊν των Όρων 

Χριςθσ Τπθρεςιϊν, ανά πάςα ςτιγμι χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ. Αν αυτό κρικεί απαραίτθτο, 

κα δθμοςιεφςουμε τισ αλλαγζσ ςτουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ Τπθρεςιϊν. Η ςυνζχιςθ τθσ χριςθσ 

τθσ ιςτοςελίδασ ι και των υπθρεςιϊν μετά από τισ αλλαγζσ αυτζσ, προχποκζτουν ότι ζχετε 

αποδεχκεί τουσ νζουσ Όρουσ Χριςθσ. Εάν εν τοφτοισ δεν ςυμφωνείτε με τθ ςυμμόρφωςθ ς’ αυτοφσ 

ι άλλουσ μελλοντικοφσ Όρουσ Χριςθσ Τπθρεςιϊν, ςασ παρακαλοφμε να μθ χρθςιμοποιιςετε και να 

μθν επιςκζπτεςκε τθν ιςτοςελίδα ι ςτισ υπθρεςίεσ μασ. Η τακτικι παρακολοφκθςθ των Όρων 

Χριςθσ αποτελεί αποκλειςτικά δικι ςασ ευκφνθ. 

4. Ιςτοςελίδεσ και υπηρεςίεσ τησ Simple Data Systems και τρίτων 

 

 

4.1  

Οι παρόντεσ Όροι Χριςθσ ιςχφουν για όλουσ τουσ χριςτεσ και ςυμμετζχοντεσ από τισ ιςτοςελίδεσ τθσ 

Simple Data Systems ι και τισ υπθρεςίεσ και ιςτοςελίδεσ των πελατϊν τθσ, κακϊσ και των χρθςτϊν 

που ςυνειςφζρουν ςτο περιεχόμενο τουσ, τισ πλθροφορίεσ και άλλα υλικά ι υπθρεςίεσ ςτισ 

ιςτοςελίδεσ ι και τισ υπθρεςίεσ. 

 

4.2  

Σο περιεχόμενο των προωκθτικϊν ενεργειϊν μπορεί να περιζχει ςυνδζςμουσ προσ πελάτεσ ι και 

ιςτοςελίδεσ τρίτων που δεν ανικουν ι ελζγχονται από τθ Simple Data Systems. Για τθν πρόςβαςθ ςε 

οριςμζνεσ λειτουργίεσ των προωκθτικϊν ενεργειϊν, οι οποίεσ παρζχονται από ι μζςω ενόσ πελάτθ ι 

τρίτων, δφναται να δθμιουργιςετε ζνα λογαριαςμό ςε πελάτεσ ι τρίτουσ ι/και να ςυνάψετε 

ξεχωριςτι εμπορικι ςχζςθ με τθν εν λόγω οντότθτα. Η Simple Data Systems δεν ζχει κανζναν ζλεγχο 

και δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για το περιεχόμενο, τουσ όρουσ χριςθσ, τθν πολιτικι προςταςίασ 

δεδομζνων ι τισ πρακτικζσ των δικτυακϊν τόπων ι υπθρεςιϊν τρίτου ι οποιουδιποτε πελάτθ τθσ. 

Επιπλζον, θ Simple Data Systems δεν είναι ςε κζςθ να λογοκρίνει ι να επεξεργαςτεί το περιεχόμενο 

κάκε ιςτοςελίδασ τρίτων ι των υπθρεςιϊν τουσ, διότι θ  ικανότθτά τθσ να ελζγχει το περιεχόμενο τθσ 

ιςτοςελίδασ ενόσ πελάτθ περιορίηετε από τουσ όρουσ φμβαςθσ Προεγγραφισ με τον πελάτθ. Ενϊ θ 

Simple Data Systems ηθτά από τουσ πελάτεσ τθσ και τουσ τρίτουσ να ςυμμορφωκοφν με τουσ 

κανονιςμοφσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμπορίου τόςο για τθ διαφιμιςθ όςο και για το marketing ςτο 

διαδίκτυο, θ Simple Data Systems δε διακζτει μζςο για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του 

περιεχομζνου. Η Simple Data Systems απαλλάςςεται ρθτά από κάκε ευκφνθ που προκφπτει από τθ 

χριςθ του κάκε πελάτθ ι ιςτοςελίδασ τρίτων ι υπθρεςιϊν. Ωσ εκ τοφτου, ςασ ενκαρρφνουμε όταν 

ζχετε πρόςβαςθ ςε οριςμζνεσ λειτουργίεσ του δικτυακοφ τόπου ι των υπθρεςιϊν κάκε τρίτου να 

διαβάηετε τουσ Όρουσ Χριςθσ.  

 

4.3  

Οι χορθγοί επικοινωνίασ διανζμουν προςφορζσ και άλλα μζςα που χρθςιμοποιοφν, όπωσ 

εργαλεία/υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτισ ιςτοςελίδεσ, και οι ςυμμετζχοντεσ και οι χριςτεσ 

μποροφν να ειςζλκουν ι να ςυνεργαςτοφν με τζτοιεσ προςφορζσ και τα μζςα ενθμζρωςθσ. Εάν είςτε 

νεοειςερχόμενοσ ι χριςτθσ και γνωρίηετε τουσ Όρουσ Χριςθσ τθσ Simple Data Systems, αποδζχεςτε 

ότι κατανοείτε ότι οι πελάτεσ είναι οι αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ και τα 

μζςα ενθμζρωςθσ που διανζμονται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τουσ και ότι οι εν λόγω προςφορζσ και τα 

μζςα ενθμζρωςθσ ςυμμορφϊνονται με όλουσ τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, κανόνεσ και κανονιςμοφσ. Εάν 

ειςάγετε μία προςφορά, κα πρζπει να διαβάςετε προςεκτικά τουσ επίςθμουσ κανόνεσ τθσ 

προςφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ κάκε ςχετικισ πολιτικισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων,   

κακϊσ και τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ι ςυνδζςεισ που παρζχονται από τουσ όρουσ χριςθσ του 



πελάτθ. ασ ενθμερϊνουμε ρθτά ότι είςτε υποχρεωμζνοι να ςυμφωνιςετε με τουσ επίςθμουσ 

κανόνεσ του εκάςτοτε πελάτθ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ςυνδεδεμζνων όρων, 

προχποκζςεων όπωσ και ςτισ πολιτικζσ πριν από τθν είςοδο ςασ ςε οποιαδιποτε προςφορά. 

Σαυτόχρονα αναγνωρίηετε ότι θ Simple Data Systems δεν είναι υπεφκυνθ για τθν αποτυχία του 

εκάςτοτε πελάτθ (ι οποιουδιποτε τρίτου) για τθ ςυμμόρφωςθ του με τουσ κανόνεσ, τουσ όρουσ, τισ 

ςυνκικεσ, τισ πολιτικζσ και τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, κανόνεσ ι κανονιςμοφσ που διζπουν 

οποιαδιποτε προςφορά. Αποδζχεςτε και ςυμφωνείτε ότι θ Simple Data Systems δεν είναι πελάτθσ, 

δε διαχειρίηεται ι εγκρίνει και ωσ εκ τοφτου δε φζρει καμία ευκφνθ για το περιεχόμενο 

οποιαςδιποτε προςφοράσ ι μζςων ενθμζρωςθσ που διανζμονται μζςω του δικτυακοφ τόπου. Οι 

πελάτεσ μπορεί να απαιτοφν να δϊςετε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία, προκειμζνου να ςυμμετζχετε ςε 

οριςμζνεσ προςφορζσ. ε περίπτωςθ που ζχετε επιλζξει να παρζχετε προςωπικζσ πλθροφορίεσ, 

αποδζχεςτε και ςυμφωνείτε ότι θ Simple Data Systems μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιιςει 

οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ που παρζχετε, βάςει τθσ πολιτικισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων 

τθσ Simple Data Systems και αυτϊν των όρων. Αποδζχεςτε και ςυμφωνείτε ότι θ Simple Data Systems 

δεν είναι υπεφκυνθ για τθ χριςθ ι τθ διανομι των πλθροφοριϊν που παρζχετε ςτουσ πελάτεσ. 

Παρακαλοφμε δείτε τουσ κανόνεσ των προωκθτικϊν ενεργειϊν κάκε χορθγοφ και τθν πολιτικι 

προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων για λεπτομζρειεσ ςχετικά με το πϊσ κάκε πελάτθσ χρθςιμοποιεί 

τισ προςωπικζσ ςασ πλθροφορίεσ. Επιπλζον, ςυμφωνείτε να απαλλάξετε τθ Simple Data Systems και 

τα αντίςτοιχα ςτελζχθ, διευκυντζσ, υπαλλιλουσ, ςυμβοφλουσ, αντιπροςϊπουσ, επαγγελματίεσ 

ςυμβοφλουσ, από όλεσ τισ αξιϊςεισ, απϊλειεσ, ευκφνεσ, ηθμιζσ ι και ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνων 

των αμοιβϊν και εξόδων δικθγόρων) που προκφπτουν από τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ από εςάσ. Η 

ςυμφωνία ςασ για να μασ απαλλάξετε από τισ ευκφνεσ περιλαμβάνει, χωρίσ περιοριςμό, όλεσ τισ 

απαιτιςεισ ςασ που ςχετίηονται με τθν απόςπαςθ ι τθν αφαίρεςθ του περιεχομζνου, του 

περιεχομζνου και των πλθροφοριϊν του χριςτθ. 

 

 

5. Ιςτοςελίδα και υπηρεςίεσ πρόςβαςησ 

 

 

5.1  

Η Simple Data Systems ςασ δίνει τθν άδεια να χρθςιμοποιείτε τισ ιςτοςελίδεσ τθσ και τισ ιςτοςελίδεσ 

των πελατϊν και των υπθρεςιϊν τθσ, όπωσ  ορίηεται από τουσ όρουσ χριςθσ υπθρεςιϊν, υπό τουσ 

όρουσ ότι: (α) θ χριςθ των υπθρεςιϊν που επιτρζπεται είναι αποκλειςτικά και μόνο για τθ δικι ςασ 

χριςθ και όχι για τουσ ςκοποφσ μελλοντικισ πϊλθςθσ ι αναδιανομισ, (β) δε κα αντιγραφεί ι 

διανεμθκεί οποιοδιποτε μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ ι των υπθρεςιϊν, ςε οποιοδιποτε μζςο, χωρίσ 

προθγοφμενθ γραπτι άδεια από τθ Simple Data Systems, (γ) δε κα γίνει αλλαγι ι τροποποίθςθ 

οποιοδιποτε τμιμα τθσ ιςτοςελίδασ ι των υπθρεςιϊν, εκτόσ αν είναι αναγκαία για τθ χριςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ ι των υπθρεςιϊν για προςωπικι χριςθ του χριςτθ και (δ) κα ςυμμορφωκείτε με τουσ 

όρουσ και τισ προχποκζςεισ αυτϊν των όρων χριςθσ υπθρεςιϊν. 

 

5.2  

Για τθν πρόςβαςθ ςε οριςμζνεσ λειτουργίεσ τθσ Simple Data Systems ι ςτισ ιςτοςελίδεσ των πελατϊν 

ι των υπθρεςιϊν, ίςωσ χρειαςτεί να δθμιουργιςετε ζνα λογαριαςμό ςτθ Simple Data Systems ι και 

ςτουσ χορθγοφσ ι και να ςυνάψετε ξεχωριςτι εμπορικι ςχζςθ με τουσ πελάτεσ τθσ. Απαγορεφεται 

ρθτά να χρθςιμοποιιςετε το λογαριαςμό κάποιου άλλου χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι άδεια. Κατά τθ 

δθμιουργία του λογαριαςμοφ ςασ, κα πρζπει να παρζχετε ακριβείσ και πλιρθσ πλθροφορίεσ. 

υμφωνείτε να μθ χρθςιμοποιείτε τθν ιςτοςελίδα ι τισ υπθρεςίεσ για να υποδφεςτε οποιοδιποτε 

πρόςωπο ι οντότθτα ι ψευδισ κατάςταςθ ι με άλλο τρόπο να παραποιιςετε τον εαυτό ςασ ι τθ 

ςχζςθ ςασ με οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο. Είςτε αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τθ 



δραςτθριότθτα που εμφανίηεται ςτο λογαριαςμό ςασ και κα πρζπει να κρατιςετε τον κωδικό ςασ ςε 

αςφαλι τοποκεςία για τθν πρόςβαςι ςασ ςτο λογαριαςμό ςασ. Θα πρζπει να ενθμερϊςετε τθ 

Simple Data Systems ι τον πελάτθ τθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία κα υφίςταται 

οποιαδιποτε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ αςφάλειασ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ του 

λογαριαςμοφ ςασ. Παρά το γεγονόσ ότι θ Simple Data Systems δε κα είναι υπεφκυνθ για τισ απϊλειζσ 

που προκαλοφνται από οποιαδιποτε μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ του λογαριαςμοφ ςασ, ενδζχεται 

να είςτε υπεφκυνοι για τουσ άλλουσ, κακϊσ και προσ εμάσ, αν ο λογαριαςμόσ ςασ ζχει 

χρθςιμοποιθκεί με τρόπο που ζχουν παραβιαςκεί οι παρόντεσ όροι χριςθσ. 

 

 

5.3  

υμφωνείτε να μθ χρθςιμοποιείτε ι να ενεργοποιιςετε οποιοδιποτε αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, «ρομπότ», «αράχνεσ», «offline αναγνϊςτεσ» κ.λπ., που ζχουν πρόςβαςθ 

ςτισ προωκθτικζσ ενζργειεσ τθσ εκάςτοτε ιςτοςελίδασ. Παρά τα ανωτζρω, θ Simple Data Systems 

δίνει άδεια ςτισ δθμόςιεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ, ζτςι ϊςτε να τισ χρθςιμοποιιςετε για να 

αντιγράψετε υλικό από τθν ιςτοςελίδα τθσ Simple Data Systems με αποκλειςτικό ςκοπό τθ 

δθμιουργία δεικτϊν για χριςθ από το κοινό αναηιτθςθσ του περιεχομζνου, αλλά δεν το αποκθκεφει 

προςωρινά. Η Simple Data Systems διατθρεί το δικαίωμα να ανακαλζςει αυτζσ τισ εξαιρζςεισ, είτε 

γενικά είτε ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ. υμφωνείτε να μθ ςυλλζγονται οποιαδιποτε προςωπικά 

ςτοιχεία, όπωσ ονόματα λογαριαςμϊν από τθν ιςτοςελίδα, οφτε να χρθςιμοποιοφνται τα ςυςτιματα 

επικοινωνίασ που ανεβάηετε, δθμοςιεφετε, αποςτζλλετε, μεταφζρετε ι με άλλο τρόπο διακζτετε 

οποιαδιποτε αυτόκλθτθ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ διαφιμιςθ, διαφθμιςτικό υλικό, junk email, spam, 

chain letters ι οποιαδιποτε άλλθ μορφι ανεπικφμθτθσ προϊκθςθσ περιεχομζνου. υμφωνείτε ότι 

δε κα χρθςιμοποιιςετε για εμπορικοφσ ςκοποφσ, τουσ χριςτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ι των υπθρεςιϊν ςε 

ςχζςθ με τισ υποβολζσ τουσ (όπωσ ορίηεται παρακάτω). 

 

6. Δικαιώματα πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ 

 

6.1 

Σο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ και των υπθρεςιϊν, εκτόσ από τισ καταχωριςεισ χρθςτϊν (όπωσ 

ορίηεται παρακάτω), ςυμπεριλαμβανομζνων, το κείμενο, το λογιςμικό, τα ςενάρια, τα γραφικά, τισ 

εικόνεσ, τισ φωτογραφίεσ, τουσ ιχουσ, τθ μουςικι, τα βίντεο, τισ διαδραςτικζσ λειτουργίεσ και τα 

παρόμοια («περιεχόμενο») και τα εμπορικά ςιματα, τα ςιματα υπθρεςιϊν και τα λογότυπα που 

περιζχονται ςε αυτιν («ςιματα»), είτε ανικουν ι ζχουν άλλα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

ςτο πλαίςιο των νόμων τθσ Ελλάδασ κακϊσ και των διεκνϊν νόμων και  ςυμβάςεων. Σο περιεχόμενο 

ςτθν ιςτοςελίδα ςασ παρζχεται «Ω ΕΧΕΙ» για τθν ενθμζρωςθ ςασ και για προςωπικι χριςθ και δε 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, αντιγραφεί, αναπαραχκεί, διανεμθκεί, διαβιβαςτεί, μεταδοκεί, 

εμφανιςτεί, πωλθκεί, δοκεί άδεια ι ειδάλλωσ να χρθςιμοποιθκεί για οποιουςδιποτε άλλουσ 

λόγουσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυγκατάκεςθ των αντίςτοιχων ιδιοκτθτϊν. Η Simple Data 

Systems διατθρεί όλα τα δικαιϊματα τθσ ιςτοςελίδασ και του περιεχομζνου. υμφωνείτε να μθν 

προβείτε ςτθ χριςθ, τθν αντιγραφι ι διανομι οποιουδιποτε περιεχομζνου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

οποιαςδιποτε χριςθσ, τθν αντιγραφι ι διανομι των καταχωριςεων και του περιεχομζνου χρθςτϊν 

ςε τρίτουσ που λαμβάνονται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Εάν κατεβάςετε ι 

εκτυπϊςτε ζνα αντίγραφο του περιεχομζνου για προςωπικι χριςθ, κα πρζπει να διατθρείτε και να 

ςυμμορφϊνεςτε με όλα τα πνευματικά δικαιϊματα και άλλουσ ιςχφοντεσ όρουσ και προχποκζςεισ 

περί ιδιοκτθςίασ που περιζχονται ςε αυτιν. υμφωνείτε ότι δε κα παρακάμψετε, απενεργοποιιςετε 

ι με άλλο τρόπο παρζμβετε ςτθν αςφάλεια που ςχετίηεται με τα χαρακτθριςτικά τθσ ιςτοςελίδασ ι 

τα χαρακτθριςτικά που αποτρζπουν ι περιορίηουν τθ χριςθ τθσ αντιγραφισ οποιουδιποτε 



περιεχομζνου ι επιβάλλουν περιοριςμοφσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ, των υπθρεςιϊν ι 

του περιεχομζνου. 

 

6.2   

Η Simple Data Systems ςζβεται τθν πνευματικι ιδιοκτθςία τρίτων και ηθτά από εςάσ να κάνετε το 

ίδιο. υμφωνείτε κατά ςυνζπεια ότι οποιοδιποτε περιεχόμενο υποβολισ χρθςτϊν που δθμοςιεφετε 

ςτθν Τπθρεςία δεν ζχει και δεν κα παραβιάηει οποιοδιποτε νόμο ι δικαιϊματα οποιουδιποτε 

τρίτου, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, δικαιωμάτων 

δθμοςιότθτασ ι προςωπικϊν δεδομζνων. Είναι ςθμαντικό να καταλάβετε ότι κα πρζπει να γνωρίηετε 

εάν το περιεχόμενο που δθμοςιεφετε  επιτρζπεται από τον νόμο. Κάντε τον κόπο να επανεξετάςτε 

τουσ δικτυακοφσ πόρουσ που διατίκενται για τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα πνευματικά 

δικαιϊματα και τθν κατά το δίκαιο χριςθ τουσ. ε περίπτωςθ που ζχετε κάποια αμφιβολία, μθν 

κάνετε χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Η Simple Data Systems, μπορεί υπό τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ και κατά 

τθν κρίςθ τθσ, να απενεργοποιιςει ι και να τερματίςει τουσ λογαριαςμοφσ των κατ’ επανάλθψθ 

παραβατϊν. Αν πιςτεφετε ότι το ζργο ςασ ζχει αντιγραφεί με τρόπο που ςυνιςτά παραβίαςθ 

πνευματικϊν δικαιωμάτων, παρακαλοφμε να μασ παρζχετε τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

Α. τθν θλεκτρονικι ι φυςικι υπογραφι του προςϊπου που είναι εξουςιοδοτθμζνο να ενεργεί για 

λογαριαςμό του κατόχου των πνευματικϊν δικαιωμάτων ι άλλων ςυμφερόντων πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ 

Β. μια περιγραφι του προςτατευόμενου ζργου ι άλλων δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που 

πιςτεφετε ότι ζχουν παραβιαςτεί. 

Γ. μία περιγραφι του υλικοφ το οποίο πιςτεφετε ότι παραβιάηεται και βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα. 

Δ. τθν διεφκυνςι ςασ, τον αρικμό τθλεφϊνου και τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Ε. διλωςι ςασ ότι θ αμφιςβθτοφμενθ χριςθ δεν ζχει λάβει εξουςιοδότθςθ από τον κάτοχο των 

πνευματικϊν δικαιωμάτων 

τ. διλωςι ςασ, που να επιςφρει τθν ποινι ψευδορκίασ, ότι οι ανωτζρω πλθροφορίεσ είναι ακριβείσ 

και ότι είςτε ο διαχειριςτισ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι εξουςιοδοτθμζνο άτομο να ενεργεί. 

 

Ανακοίνωςθ των αξιϊςεων των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι άλλων παραβάςεων 

πνευματικισ περιουςίασ  μποροφν να γίνουν ωσ εξισ: 

Με τθν αποςτολι τθσ επιςτολισ ςασ προσ: Agent Copyright , Simple Data Systems, Λ. υγγροφ 40-42, 

11742, Ακινα. 

Με τθλζφωνο ςτον αρικμό: 210-9213180 

Με email: info@simpledata.gr 

 

6.3  

Η τεχνολογία των προωκθτικϊν ενεργειϊν τθσ Simple Data Systems ζχει τθν δυνατότθτα να ςυλλζγει 

δεδομζνα, ζκτοσ από   προςωπικζσ αναγνωρίςιμεσ πλθροφορίεσ για διάφορα είδθ προωκιςεων που 

λειτουργοφν online. Η Simple Data Systems είναι ςε κζςθ να ςυλλζξει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

διαμόρφωςθ του υπολογιςτι ςασ, όπωσ τον τφπο του browser ςασ, το λειτουργικό ςφςτθμα ι το ISP 

domain name. Η Simple Data Systems μπορεί να ςυλλζξει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τοποκεςία τθσ 

τελευταίασ επίςκεψισ ςασ ςτο site προωκθτικϊν ενεργειϊν. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν από τθν Simple Data Systems για τθν διαχείριςθ των τεχνικϊν και επιχειρθςιακϊν  

ςκοπϊν αυτισ τθσ ιςτοςελίδασ, και μπορεί να περιλαμβάνει τθ χριςθ διεφκυνςθσ IP για να 

διαγνϊςει προβλιματα του διακομιςτι ςασ.  Η διεφκυνςθ IP μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για 

να ςυγκεντρϊςει ευρζωσ δθμογραφικζσ πλθροφορίεσ για ςυνολικι χριςθ. Η Simple Data Systems 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει ζνα cookie, δθλ. ζνα κομμάτι δεδομζνων που είναι αποκθκευμζνο ςτον 

ςκλθρό δίςκο και που περιζχει τισ πλθροφορίεσ του χριςτθ για τον χριςτθ, για να βοθκιςει ςτθν 

εκπλιρωςθ οριςμζνων ι όλων αυτϊν των δραςτθριοτιτων. Επίςθσ μπορεί να περιορίςει τθν 
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δυνατότθτα να παίξει μία προωκθτικι ενζργεια περιςςότερεσ φορζσ από ότι επιτρζπεται , εάν ζχει 

οριςτεί τζτοιοσ περιοριςμόσ. Μπορείτε να ρυκμίςετε τον browser ςασ να δζχεται το ςφνολο, 

ςυγκεκριμζνα ι κακόλου cookies. Αν ρυκμίςετε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ϊςτε να απορρίπτει όλα 

τα cookies, μπορεί να περιορίηετε τθν ικανότθτά ςασ να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςε μερικζσ ι όλεσ τισ 

λειτουργίεσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ προςφοράσ ι ενζργειασ. Με τθν χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ ι τθν είςοδο 

ςτθν ιςτοςελίδα του πελάτθ, εξουςιοδοτείτε αυτόματα ι και με online αποδοχι όρων ςυμμετοχισ ι 

πρόςβαςθστθν εν λόγω δραςτθριότθτα ςυλλογισ δεδομζνων. 

 

7. Χρήςτησ και Υποβολζσ ςυμμετοχήσ 

 

 

7.1  

Η ιςτοςελίδα υποςτθρίηει τθν υποβολι περιεχομζνου από εςάσ κακϊσ και από άλλουσ χριςτεσ, το 

οποίο μπορεί να περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμβατικϊν μορφϊν ψθφιακϊν αρχείων όπωσ, 

βίντεο, κείμενα, γραφικά, εικόνεσ, φωτογραφίεσ ι άλλεσ επικοινωνίεσ *υποβολζσ χριςτθ+ και επίςθσ 

υποςτθρίηει τθν φιλοξενία, τθ διανομι και τθν δθμοςίευςθ των υποβολϊν αυτϊν. Αντιλαμβάνεςτε 

ότι είτε ζχουν δθμοςιευτεί τζτοιεσ υποβολζσ ι όχι, θ Simple Data Systems δεν εγγυάται τθν 

εμπιςτευτικότθτα ι προςταςία του περιεχομζνου ςασ  από τθν χριςθ τρίτων. 

 

  

7.2  

Είςτε αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τισ δικζσ ςασ υποβολζσ , κακϊσ και για τισ ςυνζπειεσ δθμοςίευςισ  

τουσ. Όςον αφορά τισ υποβολζσ ςασ που αφοροφν καταχωριςεισ τρίτων, βεβαιϊνετε, 

αντιπροςωπεφετε και εγγυάςτε ότι: α+είςαςτε κάτοχοσ των απαραίτθτων αδειϊν δικαιωμάτων 

χριςθσ και επιτρζπετε ςτθν Simple Data Systems να χρθςιμοποιιςει όλα τα διπλϊματα 

ευρεςιτεχνίασ, το εμπορικό ςιμα, το εμπορικό μυςτικό, τα πνευματικά δικαιϊματα ι άλλα 

ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα ςε κάποιεσ ι και ςε όλεσ τισ υποβολζσ χρθςτϊν για να επιτρζψετε το 

ςυνυπολογιςμό και τθ χριςθ των υποβολϊν χρθςτϊν με τρόπο που προβλζπεται από τθν ιςτοςελίδα 

και τουσ ‘Όρουσ παροχισ υπθρεςιϊν και β+ ζχετε γραπτι ςυγκατάκεςθ και άδεια του κάκε 

αναγνωρίςιμου και μεμονωμζνου ατόμου ςτθν υποβολι χρθςτϊν για να χρθςιμοποιιςετε το όνομα 

και παρόμοιεσ καταχωριςεισ, προκειμζνου να επιτρζψετε τθν ζνταξθ και χριςθ των υποβολϊν 

χρθςτϊν με τον τρόπο που προβλζπεται από τθν ιςτοςελίδα και τουσ παρόντεσ Όρουσ τθσ 

Τπθρεςίασ. Για λόγουσ ςαφινειασ, κα διατθρθκοφν τα  δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ ςασ ςτισ υποβολζσ 

χρθςτϊν. Ωςτόςο με τθν υποβολι χρθςτϊν ςτθν Simple Data Systems, θ εταιρεία χορθγεί μία 

παγκόςμια, μθ αποκλειςτικι, ατελϊσ, ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνθ, αζναθ, παραχωρίςιμθ και 

μεταβιβάςιμθ άδεια για χριςθ, αναπαραγωγι, διανομι, προςαρμογι, και άδεια να προετοιμάηει 

παράγωγα ζργα, να μεταφράηει, να δθμοςιεφει, να προβάλει και δθμοςίωσ να εκτελεί τισ υποβολζσ 

χρθςτϊν ςε ςχζςθ με τθν Ιςτοςελίδα, ςυμπεριλαμβανομζνων χωρίσ περιοριςμό για τθν προϊκθςθ 

και τθν ανακατανομι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ ιςτοςελίδασ *και των παράγωγων εργαςιϊν τουσ+ ςε 

οποιαδιποτε μορφζσ των μζςων ενθμζρωςθσ ι άλλων καναλιϊν. Μπορείτε επίςθσ να χορθγιςετε 

ςε κάκε χριςτθ τθσ ιςτοςελίδασ μια μθ-αποκλειςτικι άδεια να ζχει πρόςβαςθ ςτισ υποβολζσ 

χρθςτϊν ςασ μζςω του ιςτοχϊρου, να χρθςιμοποιιςει, να αναπαραγάγει, να διανείμει, να 

προετοιμάςει παράγωγεσ εργαςίεσ, να επιδείξει και να εκτελζςει τζτοιεσ υποβολζσ χρθςτϊν, όπωσ 

επιτρζπεται μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ και ςφμφωνα με αυτοφσ τουσ όρουσ παροχισ 

Τπθρεςιϊν. 

 

7.3  

ε ςχζςθ με τισ υποβολζσ χρθςτϊν, ςυμφωνείτε ότι δεν κα α+. υποβάλετε υλικό που προςτατεφεται 

από πνευματικά δικαιϊματα ι εμπορικζσ πλθροφορίεσ ι  υπόκειται ςε δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ 



τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων εχεμφκειασ και δθμοςιότθτασ, εκτόσ και αν είςτε ο 

ιδιοκτιτθσ αυτϊν των δικαιωμάτων ι ζχετε γραπτι άδεια από το νόμιμο ιδιοκτιτθ τουσ να 

δθμοςιεφετε το υλικό και να χορθγείτε ςτθν Simple Data Systems όλα τα δικαιϊματα αδειϊν. Β+ 

δθμοςιεφετε αναλικειεσ ι διαςτρεβλϊςεισ που κα μποροφςαν να βλάψουν τθν Simple Data Systems 

ι οποιονδιποτε τρίτο, γ+ υποβάλετε υλικό που είναι παράνομο, άςεμνο, δυςφθμιςτικό, 

ςυκοφαντικό, απειλθτικό, πορνογραφικό, προςβλθτικό, απεχκζσ, φυλετικά ι εκνικά προςβλθτικό, 

επιβλαβζσ για τα παιδιά, ςε παραβίαςθ των δικαιωμάτων οποιουδιποτε τρίτου ι υλικό που 

ενκαρρφνει ςυμπεριφορά που κα μποροφςε να κεωρθκεί ποινικό αδίκθμα, υλικό που προκαλεί 

αςτικι ευκφνθ, παραβίαςθ οποιουδιποτε νόμου, ι είναι ακατάλλθλο με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, 

δ+ δθμοςιεφετε διαφθμίςεισ ι καταχωριςεισ επιχειριςεων, ε+ υποβάλλετε  ι μεταδϊςετε ιοφσ, 

worms, time bombs, Trojan horses, και άλλα επιβλαβι ι κακόβουλα αρχεία, χειρόγραφα, μζςα ι 

προγράμματα, ςτ+ παραβιάηετε τθν Πολιτικι και τουσ Όρουσ Χριςθσ τθσ Simple Data Systems, η+ δεν 

κα υποδφεςτε άλλο πρόςωπο. Η Simple Data Systems δεν εγκρίνει οποιεςδιποτε υποβολζσ χρθςτϊν 

ι οποιαδιποτε άποψθ, ςφςταςθ  ι ςυμβουλζσ που εκφράηονται εκεί. Η Simple Data Systems 

αποποιείται ρθτά κάκε ευκφνθ ςε ςχζςθ με τισ υποβολζσ χρθςτϊν.  Η Simple Data Systems δεν 

επιτρζπει παράνομεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ προςβάλλουν πνευματικά δικαιϊματα. Η Simple 

Data Systems κα αφαιρζςει κάκε περιεχόμενο εάν δθλϊνεται ότι αυτό το περιεχόμενο ι τισ 

υποβολζσ των χρθςτϊν παραβιάηει τα δικαιϊματα περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Αναγνωρίηετε ότι θ 

Simple Data Systems και οι εντολοδόχοι τθσ ζχουν  το δικαίωμα *αλλά όχι τθν υποχρζωςθ+ κατά τθν 

απόλυτθ διακριτικι τουσ ευχζρεια να δουν, να αρνθκοφν ι να αφαιρζςουν το περιεχόμενο και τισ 

υποβολζσ χριςτθ χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ. Η Simple Data Systems διατθρεί επίςθσ το 

δικαίωμα να τερματίςει τθν πρόςβαςθ ενόσ χριςτθ ςτθν ιςτοςελίδα και ςτισ υπθρεςίεσ τθσ, εάν ο 

χριςτθσ είναι κατ’ επανάλθψθ παραβάτθσ. Ζνασ κατ’ επανάλθψθ παραβάτθσ είναι ο χριςτθσ που 

ζχει κοινοποιθκεί από παράνομθ δραςτθριότθτα, περιςςότερο από δφο φορζσ ι/και του ζχει 

αφαιρεκεί το δικαίωμα καταχωριςεων ςτθν ιςτοςελίδα ι/και των υπθρεςιϊν περιςςότερο από δφο 

φορζσ. Η Simple Data Systems διατθρεί επίςθσ το δικαίωμα να αποφαςίηει κατά πόςον ζνα 

περιεχόμενο ι μία υποβολι χριςτθ είναι κατάλλθλθ και ςφμφωνθ με τουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ 

Τπθρεςιϊν ςχετικά με τισ παραβιάςεισ πνευματικϊν δικαιωμάτων  και παραβιάςεισ του νόμου περί 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, για τθν πορνογραφία, για άςεμνο ι δυςφθμιςτικό υλικό. Η Simple Data 

Systems μπορεί να αφαιρζςει τζτοιεσ υποβολζσ χρθςτϊν ι και να τερματίςει τθν πρόςβαςθ  ενόσ 

χριςτθ που αποςτζλλει τζτοιο υλικό κατά παράβαςθ των παρόντων όρων παροχισ υπθρεςιϊν, ανά 

πάςα ςτιγμι και χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ και κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια. 

 

7.4  

Λαμβάνετε γνϊςθ διά του παρόντοσ ότι κατά τθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ ι και των υπθρεςιϊν αυτισ, 

κα εκτίκεςτε ςε υποβολζσ χρθςτϊν διαφόρων πθγϊν, κακϊσ και ότι θ Simple Data Systems δεν είναι 

υπεφκυνθ για τθν ακρίβεια, χρθςιμότθτα, αςφάλεια ι τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι και 

των ςχετικϊν με αυτζσ υποβολϊν χρθςτϊν πλθροφορίεσ. Κατανοείτε και να αναγνωρίηετε ότι μπορεί 

να εκτεκείτε  ςε υποβολζσ χρθςτϊν που είναι ανακριβείσ, προςβλθτικζσ, άςεμνεσ θ ανάρμοςτεσ και 

επίςθσ ςυμφωνείτε να παραιτθκείτε δια του παρόντοσ, κάκε νόμιμου ι ιςότιμου δικαιϊματοσ ι 

ζνδικου μζςου που ζχετε ι μπορεί να ζχετε κατά τθσ Simple Data Systems και ςυμφωνείτε να 

αποηθμιϊςετε τθν Simple Data Systems και να κρατιςετε τουσ ιδιοκτιτεσ/διαχειριςτζσ τθσ τουσ 

ςυνεργάτεσ και τουσ δικαιοπάροχουσ αβλαβισ ςτο μζγιςτο βακμό που επιτρζπεται από τον νόμο 

ςχετικά με όλα τα κζματα που ςχετίηονται με τθν χριςθ του site. 

 

 

 

 

 



8. Αποποίηςη εγγφηςησ 

 

 

Η ιςτοςελίδα, το περιεχόμενο και οι υπθρεςίεσ που παρζχει θ Simple Data Systems ΠΑΡΕΧΟΝΣΑΙ Ε 

ΕΑ Ω ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ω ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ, ΧΩΡΙ ΕΓΓΤΗΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ Simple Data Systems ΚΑΝΕΝΟ ΕΙΔΟΤ, 

ΡΗΣΗ Ή ΙΩΠΗΡΗ. Η Simple Data Systems ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΡΗΣΑ ΟΛΕ ΣΙ ΑΛΛΕ ΕΓΓΤΗΕΙ  ΡΗΣΕ Ή 

ΙΩΠΗΡΕ, ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΙΜΟΣΗΣΑ, 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΠΟ, ΣΙΣΛΟΤ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ. Η Simple Data Systems 

ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΣΕ ΕΓΓΤΑΣΑΙ ΟΣΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ τθσ ιςτοςελίδασ είναι ακριβζσ, πλιρεσ, 

αξιόπιςτο, ΕΠΙΚΑΙΡΟ Ή ΧΩΡΙ ΦΑΛΜΑΣΑ και αποποιείται ρθτά κάκε ΕΓΓΤΗΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΙΗ 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΣΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΟΤ SITE , ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Ή 

ΟΠΟΙΟΤΔΗΠΟΣΕ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ. Ενϊ οι προςπάκειεσ τθσ Simple Data Systems να κάνει τθν πρόςβαςι 

ςασ και τθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ αςφαλι, δεν αντιπροςωπεφει οφτε εγγυάται ότι θ ιςτοςελίδα ι 

οποιοδιποτε περιεχόμενο είναι απαλλαγμζνα από ςφάλματα, ιοφσ, Trojan horses ι άλλα επιηιμια 

ςυςτατικά που μπορεί να μεταδοκοφν ςτο/ι μζςω του site ι των υπθρεςιϊν. 

 

9. Περιοριςμόσ ευθφνησ 

 

 

Παραιτείςτε και δεν κα εγείρετε οποιαδιποτε αξίωςθ ι ιςχυριςμοφσ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΦΤΗ ΚΑΣΑ 

ΣΗ Simple Data Systems, των διαφθμιςτϊν, των προμθκευτϊν ι άλλων ςυνεργατϊν τθσ, 

οποιωνδιποτε διαδοχϊν ι πλθρεξοφςιϊν τθσ ι κανενόσ από τα ςτελζχθ τθσ, τουσ διευκυντζσ, τουσ 

εκπροςϊπουσ ι τουσ υπαλλιλουσ *«μζρθ»+, που προκφπτουν από τθν χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ ι το 

περιεχόμενο, ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, τυχόν αξιϊςεων ι ιςχυριςμϊν ςχετικά με τθν 

προβαλλόμενθ ανακρίβεια περιεχομζνου και ςυμφωνείτε να χρθςιμοποιείτε τθν ιςτοςελίδα και το 

ςφνολο των υπθρεςιϊν με δικι ςασ ευκφνθ. Χωρίσ περιοριςμό των ανωτζρω, ςτθν πλιρθ ζκταςθ 

που επιτρζπεται από το νόμο, οφτε θ Simple Data Systems οφτε άλλο μζροσ δεν κα ευκφνεται για 

οποιεςδιποτε άμεςεσ ι ζμμεςεσ, ειδικζσ ι αποκετικζσ ηθμιζσ ι οποιεςδιποτε άλλεσ ηθμιζσ άλλου 

τφπου είδουσ , ςυμπεριλαμβανομζνων και των ηθμιϊν ςε απϊλεια χριςθσ, απϊλεια κερδϊν ι 

απϊλεια δεδομζνων, αδικοπραξίασ και άλλων που προκφπτουν και ςυνδζονται με τθν χριςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ των υπθρεςιϊν ι του περιεχομζνου. υμπεριλαμβάνονται τυχόν ηθμιζσ που 

προκαλοφνται ι απορρζουν από τθν προςφυγι ςασ ςτον δικτυακό τόπο ι είναι το αποτζλεςμα από 

πικανά λάκθ, τισ παραλιψεισ, τισ διακοπζσ του site, τθσ διαγραφισ των αρχείων ι των e-mail, άλλων 

ατελειϊν, ιϊν, κακυςτεριςεων ςτθν λειτουργία ι μετάδοςθ ι οποιαςδιποτε αποτυχίασ απόδοςθσ οι 

οποίεσ δεν προκφπτουν από τισ πράξεισ ανωτζρασ βίασ, αποτυχίασ επικοινωνιϊν, κλοπισ, 

καταςτροφισ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ ςε αρχεία, προγράμματα τθσ Simple Data Systems 

ι οποιουδιποτε άλλου μζλουσ ι υπθρεςιϊν. 

 

 

10. Εφαρμοςτζο δίκαιο και τόποσ 

 

 

Η παροφςα ςυμφωνία απαιτεί τθ χριςθ τθσ διαιτθςίασ ςε ατομικι βάςθ γα τθν επίλυςθ πικανϊν 

διαφορϊν, αντί ορκωτϊν δικαςτθρίων ι αγωγϊν και επίςθσ περιορίηει τα ζνδικα μζςα ςε περίπτωςθ 

διαφοράσ. Η ιςτοςελίδα ελζγχεται από τθν Simple Data Systems και λειτουργεί από τα γραφεία τθσ 

ςτθν Ακινα. Μπορείτε τόςο εςείσ όςο και θ Simple Data Systems  να ωφελθκείτε από τθν κζςπιςθ 

ενόσ προβλζψιμου  νομικοφ περιβάλλοντοσ ςε ςχζςθ με τθν ιςτοςελίδα ωσ εκ τοφτου, εςείσ και θ 

Simple Data Systems ρθτά ςυμφωνείτε ότι όλεσ οι διαφορζσ, αξιϊςεισ ι άλλα κζματα που 

προκφπτουν από/ ι ςχετίηονται με τθν χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ, κα διζπονται από τουσ ελλθνικοφσ 



νόμουσ . Η φμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν περί ςυμβάςεων για τθ διεκνι πϊλθςθ αγακϊν δεν 

ιςχφει για αυτοφσ τουσ όρουσ. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ απαγορεφεται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία οποιαδιποτε αξίωςθ, διαφωνία ι διαμάχθ που πικανϊσ προκφψει  από ι ςχετίηεται με 

αυτοφσ τουσ όρουσ τθσ ιςτοςελίδασ των υπθρεςιϊν ι του περιεχομζνου, προφορικζσ ι γραπτζσ 

δθλϊςεισ, προςφορζσ ι διαφθμίςεισ, που ςχετίηονται με αυτοφσ τουσ όρουσ ι τθν ιςτοςελίδα ι 

ςχζςεισ που προκφπτουν από αυτοφσ τουσ όρουσ τθσ ιςτοςελίδασ ι του περιεχομζνου *«αξίωςθ+ κα 

πρζπει να αναφζρονται και να προςδιορίηονται από μία μοναδικι διαιτθςία. Η ςυμφωνία για τθν 

διαιτθςία πρόκειται να ερμθνεφεται διαςταλτικά. Περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίηεται ςε: 1+ 

αξιϊςεισ πουν απορρζουν από ι ςχετίηονται με οποιαδιποτε πτυχι τθσ ςχζςθσ μεταξφ του πελάτθ 

και τθσ Simple Data Systems, είτε βαςίηεται ςε ςφμβαςθ, αδικοπραξία, καταςτατικό, απάτθ, 

παραπλάνθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ νομικι κεωρία, 2+ιςχυριςμοφσ ότι  δθμιουργικθκαν πριν από 

αυτι ι ςε οποιαδιποτε προθγοφμενθ ςυμφωνία *ςυμπεριλαμβάνονται ιςχυριςμοί ςχετικά με 

προςφορζσ ι διαφθμίςεισ+, 3+ αξιϊςεισ τρίτων και 4+. Οι απαιτιςεισ που μπορεί να προκφψουν μετά 

τθν λιξθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ. Όςοι ζχουν πρόςβαςθ ι χριςθ τθσ υπθρεςίασ από ξζνεσ χϊρεσ, 

πράττουν με δικι τουσ πρωτοβουλία και είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοι για τθ ςυμμόρφωςθ με 

όλουσ τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ τθσ ξζνθσ δικαιοδοςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

αυτϊν που ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ, ςχζδια, κλθρϊςεισ ι άλλεσ μορφζσ 

προςφορϊν και υπθρεςιϊν που βρζκθκαν ςτισ ιςτοςελίδεσ και τουσ δικτυακοφσ τόπουσ τθσ Simple 

Data Systems. 

 

11. Τερματιςμόσ/τροποποίηςη 

 

Ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε διάταξθ αυτϊν των όρων, θ Simple Data Systems διατθρεί το 

δικαίωμα, χωρίσ προειδοποίθςθ ι ευκφνθ προσ εςάσ και κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια, 

α+ να τερματίςει το δικαίωμα να χρθςιμοποιείτε ι να ζχετε πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα ι ςε 

οποιοδιποτε τμιμα αυτισ, β+να εμποδίςει ι να αποτρζψει μελλοντικά τθν πρόςβαςι ςασ και τθ 

χριςθ του ςυνόλου ι μζρουσ τθσ ιςτοςελίδασ ι περιεχομζνου, γ+. να αλλάξει, να αναςτείλει ι να 

διακόψει κάκε υπθρεςία τθσ ιςτοςελίδασ ι του περιεχομζνου τθσ και δ+ να επιβάλλει όρια ςτθν 

χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ ι ςτο περιεχόμενο αυτισ. 

 

12. Γενικοί όροι 

 

12.1  

Διαδικαςίεσ κοινοποίθςθσ και αλλαγζσ ςε Όρουσ. Η Simple Data Systems , κατά τθν απόλυτθ 

διακριτικι τθσ ευχζρεια, μπορεί να ςασ παρζχει γνωςτοποιιςεισ  μζςω e-mail, sms,  γραπτισ 

ειδοποίθςθσ, ανεξάρτθτα του αν οι γνωςτοποιιςεισ αυτζσ απαιτοφνται από το νόμο ι για λόγουσ 

marketing ι για άλλουσ επαγγελματικοφσ ςκοποφσ. Η Simple Data Systems διατθρεί το δικαίωμα να 

κακορίηει τθ μορφι και τα μζςα για τθν παροχι κοινοποιιςεων προσ εςάσ, όπωσ περιγράφονται 

ςτουσ όρουσ και τθν πολιτικι προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Η Simple Data Systems δφναται 

κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια να τροποποιιςει ι να ενθμερϊςει αυτοφσ τουσ όρουσ ςε 

τακτά ι μθ διαςτιματα. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να ανανεϊνετε τθν ιςτοςελίδα περιοδικά. Όταν 

γίνονται αλλαγζσ ςτουσ όρουσ, θ Simple Data Systems κα ενθμερϊνει τθν  θμερομθνία τθσ 

«τελευταίασ καταχϊρθςθσ» ςτθν κορυφι αυτισ τθσ ςελίδασ. Η ςυνεχιηόμενθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ 

μετά από κάκε τζτοια αλλαγι, αποτελεί αυτόματθ αποδοχι εκ μζρουσ ςασ των νζων όρων παροχισ 

υπθρεςιϊν. Αν δεν ςυμφωνείτε με οποιονδιποτε από αυτοφσ τουσ Όρουσ ι ςε οποιαδιποτε 

μελλοντικοφσ όρουσ χριςθσ, μθν ςυνεχίηετε να χρθςιμοποιείτε τθν υπθρεςία. Η Simple Data Systems 

δεν είναι υπεφκυνθ για το οποιαδιποτε φλιτάριςμα  που εςείσ ι ο πάροχοσ internet μπορεί να 

εφαρμόηει ςτισ ειδοποιιςεισ που ςτζλνουμε μζςω e-mail, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ζχετε 

καταχωριςει. 



 

12.2  

Εκχϊρθςθ. Αυτοί οι όροι και οποιαδιποτε δικαιϊματα και άδειεσ χορθγοφνται με τθν παροφςα, δεν 

μπορεί να μεταβιβαςτοφν ι να εκχωρθκοφν από εςάσ, παρά μόνο από τθν Simple Data Systems 

χωρίσ περιοριςμοφσ. Οποιαδιποτε απόπειρα μεταβίβαςθσ ι εκχϊρθςθσ, κατά παράβαςθ του 

παρόντοσ, είναι άκυρθ.  

 

12.3 

 Ζλεγχοσ των εξαγωγϊν. Κάκε λογιςμικό ι τεχνολογία που λαμβάνεται από τθν Simple Data Systems 

μζςω τθσ υπθρεςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου πικανοφ mobile λογιςμικοφ, το οποίο προζρχεται από 

τθν Ελλάδα ι άλλεσ διεκνείσ χϊρεσ, υπόκειται ςτθν νομοκεςία των χωρϊν αυτϊν. Σο εν λόγω 

λογιςμικό και θ τεχνολογία δεν μποροφν να εξάγονται ι να επανεξάγονται ςε οριςμζνεσ  χϊρεσ ι 

πρόςωπα ι οντότθτεσ που απαγορεφεται από τουσ εξαγωγικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ των χωρϊν 

αυτϊν. Επιπλζον, το λογιςμικό και θ τεχνολογία που λαμβάνεται από τθν Simple Data Systems 

μπορεί να υπόκειται ςτουσ νόμουσ των ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν άλλων χωρϊν. Είναι 

προςωπικι ςασ ευκφνθ να ςυμμορφωκείτε με τουσ νόμουσ των εξαγωγϊν και των ειςαγωγϊν  τθσ 

Ελλάδασ και των άλλων χωρϊν. 

 

12.4  

υνολικι ςυμφωνία. Αυτοί οι όροι μαηί με τυχόν τροποποιιςεισ και πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ που 

μπορεί να ςυνάψει θ Simple Data Systems, αποτελοφν το ςφνολο τθσ ςυμφωνίασ ανάμεςα ςε εςάσ 

και τθ Simple Data Systems. Εάν οποιαδιποτε διάταξθ αυτϊν των όρων κεωρθκεί άκυρθ από 

αρμόδιο δικαςτιριο, θ ακυρότθτα τθσ εν λόγω διάταξθσ δεν επθρεάηει τθν εγκυρότθτα των 

υπόλοιπων διατάξεων των όρων, οι οποίεσ κα παραμείνουν ςε πλιρθ ιςχφ και εφαρμογι. 

 

12.5  

Εξαίρεςθ. Ουδεμία εξαίρεςθ δφναται να πραγματοποιθκεί από οποιοδιποτε άλλον όρο από τουσ 

παρόντεσ όρουσ και θ όποια αποτυχία τθσ Simple Data Systems να διεκδικιςει οποιοδιποτε 

δικαίωμα ι διάταξθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, δεν κα ςυνιςτά παραίτθςθ από τα 

αντίςτοιχα δικαιϊματα ι διατάξεισ. 

 

12.6  

Επικοινωνία. Για επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ παρακαλοφμε 

επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο info@simpledata.gr. 

mailto:info@simpledata.gr

