ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
Με την πλοήγησή σας στον ιστότοπο και τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας
παρέχεται από αυτόν, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα
τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής της υπηρεσίας. Σε περίπτωση
διαφωνίας με έναν ή περισσότερους από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης
αυτού, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του.

Διανοητική Ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά των κειμένων, φωτογραφιών,
video, ήχων και γραφικών και εν γένει των παρεχόμενων υπηρεσιών και αρχείων
αυτού προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με
το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα μερικής ή
ολικής αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, πώλησης ή διανομής με
οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου ή τμημάτων του ιστότοπου, εκτός αν σας έχει
χορηγηθεί εγγράφως ειδική άδεια. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η μεμονωμένη
αποθήκευση ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του ιστότοπου σε
προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση
και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση της
διατήρησης της ένδειξης προέλευσής του από τον ιστότοπο.
Τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα κάθε είδους του ιστότοπου προστατεύονται
από τη νομοθεσία και απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς έγγραφη άδεια. Επίσης,
απαγορεύεται κάθε είδους χρήση, εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση,
μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, αποθήκευση με
κάθε τρόπο μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου του ιστότοπου χωρίς να σας έχει
χορηγηθεί εγγράφως ειδική άδεια, με εξαίρεση την μεταφόρτωση μεμονωμένου
υλικού και εκτύπωση ενός αντιγράφου για προσωπική χρήση και πάντοτε σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σημάτων,
αθέμιτου ανταγωνισμού κ.λπ..
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση των εμπορικών
σημάτων και τίτλων που προβάλλονται στον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
άδεια.

Περιορισμοί χρήσης
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Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ιστότοπου για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό
και κατά παράβαση των όρων χρήσης. Απαγορεύεται κάθε χρήση του περιεχομένου
του ιστότοπου για εμπορικούς σκοπούς και για σκοπούς ανταγωνιστικούς με τον
ιστότοπο και την ιδιοκτήτρια εταιρία. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των
πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο για την κατασκευή βάσεων δεδομένων
οποιουδήποτε είδους. Απαγορεύεται η κάθε είδους εκμετάλλευση, αναπαραγωγή,
αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση,
διανομή, αποθήκευση με κάθε τρόπο μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου του
ιστότοπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδική άδεια.

Προσωπικά δεδομένα και πολιτική συλλογής
Ο ιστότοπος δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχει
αυτοβούλως ο ίδιος ο επισκέπτης ή/και χρήστης και να χρησιμοποιεί αυτά. Τα
στοιχεία αυτά δύνανται ενδεικτικά να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των όρων
και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει ο ιστότοπος, για την
ενημέρωση και υποστήριξη των χρηστών, για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου
και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατ’ εξαίρεση ο ιστότοπος δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των
χρηστών του στις περιπτώσεις που έχει τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη ή/και
χρήστη για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, για την παροχή
υπηρεσιών του ιστότοπου και στην περίπτωση που απαιτηθεί από νόμο, δικαστική
απόφαση ή από άλλη αρμόδια αρχή.
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα:
α)

να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή
αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και να ζητήσει αντίγραφο
αυτών («δικαίωμα πρόσβασης»),

β)

να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία
των δεδομένων που το αφορούν και να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά
πάσα στιγμή με ρητή δήλωσή του («δικαίωμα εναντίωσης»),

γ)

να αιτηθεί τη διαγραφή των δεδομένων του («δικαίωμα διαγραφής»),

δ)

να ζητά τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων («δικαίωμα διόρθωσης»),

ε)

να ζητά τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών του δεδομένων
(«δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), καθώς και
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στ) να διαβιβάζει τα δεδομένα του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να ζητήσει
από την επιχείρησή μας την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας («δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων»).
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας και για οποιαδήποτε
σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΑΣ», Μενεμένης αριθ. 1 (Τ.Κ.
19300),
Ταύρος
Αττικής
ή
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
επικοινωνίας info@florosgroup.gr.
Αν ο χρήστης θεωρεί ότι παραβιάζονται τα προσωπικά του δεδομένα έχει δικαίωμα
υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr), τηλεφωνικό κέντρο: +302106475600, Fax: +302106475628,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Περιορισμός ευθύνης.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» και η χρήση
του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη του επισκέπτη ή/και
χρήστη.
Ο ιστότοπος και η ιδιοκτήτρια εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημία υποστεί ο επισκέπτης ή/και χρήστης από την ανάγνωση ή οποιασδήποτε
μορφής χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου.
Ο ιστότοπος και η ιδιοκτήτρια εταιρία δεν εγγυώνται την πληρότητα, ορθότητα και
καταλληλότητα του περιεχομένου του ιστότοπου για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό. Ο
ιστότοπος και η ιδιοκτήτρια εταιρία δεν εγγυώνται ότι οι υπηρεσίες, ιστοσελίδες και
το εν γένει περιεχόμενου του ιστότοπου θα παρέχονται αδιάκοπα και χωρίς σφάλματα
και ότι δεν θα περιλαμβάνουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί
προτροπή, συμβουλή ή οδηγία για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του χρήστη ή/και
επισκέπτη.
Ο ιστότοπος και η ιδιοκτήτρια εταιρία δεν έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη
έναντι του επισκέπτη ή/και χρήση ή απέναντι σε τρίτους για τον τερματισμό ή την
προσωρινή διακοπή του ιστότοπου.

Χρήση Cookies
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Ο ιστότοπος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί «cookies» ή παρόμοιου τύπου ηλεκτρονικά
εργαλεία για να συλλέγει πληροφορίες που αυξάνουν το βαθμό χρηστικότητας του
ιστότοπου και των εν γένει υπηρεσιών του.
Αυτά τα cookies ο επισκέπτης ή/και χρήστης μπορεί να τα διαγράψει από τον
υπολογιστή του μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί, ενώ μπορεί
να το ρυθμίσει εξαρχής έτσι ώστε είτε να μην αποθηκεύει καθόλου cookies είτε να
απορρίπτει εκ των προτέρων εκείνα τα cookies που τοποθετούνται στον υπολογιστή
του από ιστοσελίδες διαφορετικές από εκείνες που επισκέπτεται. Ο επισκέπτης ή/και
χρήστης οφείλει, προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες, να ρυθμίσει τον
φυλλομετρητή του με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του για την
προστασία του ηλεκτρονικού του απορρήτου.
Σαφείς οδηγίες για τη ρύθμιση των cookies διατίθενται στα πιο δημοφιλή
προγράμματα περιήγησης.

Τροποποίηση όρων χρήσης
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης δύνανται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ο
χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει κάθε φορά πριν την πλοήγησή του στον
ιστότοπο να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια
Ο επισκέπτης ή/και χρήστης του ιστότοπου συμφωνεί αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι
Όροι Χρήσης υπόκεινται στους νόμους του ελληνικού κράτους σχετικά με όποια
διαφωνία προκύψει μεταξύ αυτού και του ιστότοπου ή/και της ιδιοκτήτριας εταιρείας.
Για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου ή/και με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε
περίπτωση αποτυχίας τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και όλα τα σχετικά
θέματα θα επιλύονται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

