Όροι Χρήσης
Της ιστοσελίδας και της υπηρεσίας GDPR SMART
1. Γενικά – Περιήγηση στην ιστοσελίδα
H ιστοσελίδα GDPR SMART καθώς και οι αλληλεπιδρώσες με αυτήν εφαρμογές και
ιστοσελίδες συνιστούν το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και εξ αποστάσεως
διάθεσης υπηρεσιών της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΡΑΚΟΥ Μ&Μ ΟΕ» (εφεξής
καλούμενη η «Εταιρία»). Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν στην συμμόρφωση των
χρηστών της ιστοσελίδας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR) και την εθνική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης καταλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις οι οποίες
περιγράφονται παρακάτω, μεταξύ των οποίων είναι:
1. H πρόσβαση στην ιστοσελίδα και σε κάθε ψηφιακό επικοινωνιακό υλικό της
Εταιρίας.
2. H με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας GDPR SMART
(άδεια χρήσης λογισμικού) μετά την κατάρτιση σύμβασης παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες Όρους.
Στοιχεία επικοινωνίας:
GDPR SMART
ΔΡΑΚΟΥ Μ&Μ ΟΕ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
ΑΦΜ: 801229549, ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542.
Διεύθυνση: 5ο χλμ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@gdprsmart.gr
Τηλ. 210 2209519
Η Εταιρία είναι δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου με Όνομα Χώρου
(Domain Name) www.gdprsmart.gr (εφ’ εξής «ο Ιστότοπος»).
Η χρήση του Iστότοπου καθώς και κάθε ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού της
Εταιρίας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα
τμήματά του. Ο Χρήστης καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε
χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχει, μόνον εφόσον τους
αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του
Ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
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Εφόσον ο Χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες, αλλά και σε
κάθε άλλη ενέργεια η οποία αναφέρεται ρητά ή προκύπτει από τους παρακάτω
όρους, συνεπάγεται η συμφωνία του με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που ο
Χρήστης ενεργεί εκπροσωπώντας κάποιο νομικό πρόσωπο ή ομάδα ανθρώπων χωρίς
νομική προσωπικότητα, θα πρέπει να έχει την ιδιότητα να ενεργεί ως τέτοιος.
Ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για
ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου ακόμη και μετά τις
όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των όρων αυτών.
2. Χρήση της Υπηρεσίας GDPR SMART – Διαδικασία σύναψης σύμβασης
Οι υπηρεσίες της Εταιρίας παρέχονται, πλην άλλων τρόπων, μέσω του Ιστότοπου και
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμμόρφωσης κατόπιν της αποδοχής των παρόντων
όρων χρήσης και την σύναψη αυτοτελούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών της
Εταιρίας, η οποία καταρτίζεται με τον Χρήστη-Συνδρομητή της Υπηρεσίας GDPR
SMART.
Η διαδικασία σύναψης της συμβάσεως και έναρξης της παροχής υπηρεσιών είναι η
ακόλουθη:
•
•

•

•
•

•

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Χρήστη-Συνδρομητή.
Επικοινωνία της Εταιρίας με τον ενδιαφερόμενο Χρήστη-Συνδρομητή και
καταγραφή των βασικών στοιχείων της επιχείρησής του (π.χ. αντικείμενο
δραστηριότητας, μέγεθος-δομή επιχείρησης, κλπ).
Αποστολή, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, στον ενδιαφερόμενο ΧρήστηΣυνδρομητή αναλυτικής φόρμας, στην οποία πρέπει να δηλωθούν τα πλήρη
οικονομικά και λοιπά στοιχεία της επιχείρησης και του νομίμου εκπροσώπου
της.
Συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας στην Εταιρία.
Αποστολή στον Χρήστη-Συνδρομητή έγγραφης σύμβασης παροχής
συνδρομητικών υπηρεσιών συμμόρφωσης, υπογραφή αυτής και ανταλλαγή
του εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πληρωμή από τον Χρήστη -Συνδρομητή και ενεργοποίηση της σύμβασης.

Στο πλαίσιο της συνδρομητικής υπηρεσίας συμμόρφωσης, η Εταιρία παρέχει στον
Χρήστη-Συνδρομητή περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και χωρίς
δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια για την πρόσβαση και τη χρήση του λογισμικού και
των προτύπων που περιέχονται σε αυτό ή εξάγονται από αυτό, για τους δικούς του
εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Ο Χρήστης-Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το λογισμικό φιλοξενείται
από τρίτο διαπιστευμένο συνεργάτη της Εταιρίας με έδρα εντός της ΕΕ.
Αν η Εταιρία δεν εξοφληθεί για τις υπηρεσίες της στον αντίστοιχο χρόνο, σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης, δύναται να διακόψει την υπηρεσία και να καταργήσει
την πρόσβαση του Χρήστη-Συνδρομητή στο σύνολο ή σε μέρος του λογισμικού, με
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την επιφύλαξη της άσκησης άλλων δικαιωμάτων της για αποζημίωση. Οι χρεώσεις
όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα του Ιστότοπου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ,
ο οποίος θα προστίθεται στα τιμολόγια της Εταιρίας στο αντίστοιχο ποσοστό.
3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου που -ενδεικτικάπεριλαμβάνει πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, λογισμικό, κείμενα, πρότυπα
φωτογραφίες, σχέδια, προγράμματα, λογότυπα κλπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
της Εταιρίας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο
περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου
ανταγωνισμού.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο
πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να
αποθηκευτεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου
τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή)
για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης
προέλευσής τους από τον Ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά
δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Περαιτέρω, ο ΧρήστηςΣυνδρομητής δύναται δημιουργήσει αντίγραφα για επιχειρηματικούς σκοπούς,
κατόπιν συνεννόησης του με την Εταιρία.
Η Εταιρία σε περίπτωση προσβολής των ως άνω δικαιωμάτων της διατηρεί το
δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτό ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική
ή αποθετική σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Ευθύνη Χρήστη
Ο Χρήστης-Συνδρομητής οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις
διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία
που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική
συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση του παρόντος Ιστότοπου. Υποχρεούται να
χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο 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, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή
των υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου. Τέλος, αναλαμβάνει την ευθύνη να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τον Ιστότοπο από
κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που
προσφέρονται μέσω αυτού.
5. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης
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Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του
διαδικτυακού της τόπου, χωρίς όμως να εγγυάται ότι παρά τη λήψη όλων των
απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, οι λειτουργίες του και οι λειτουργίες των
εξυπηρετητών (servers) που την φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες, χωρίς κανενός
είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Επίσης, δεν
εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των
περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών επιλογών και τα αποτελέσματά τους.
Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης
αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, που
σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και
περιεχομένων του Ιστότοπου υποστεί ο χρήστης, στην οποία προβαίνει με δική του
πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Κάθε Χρήστης-Συνδρομητής οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα
ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε
«φόρτωση» από τον Ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή
επισκευών, το αναλαμβάνει ο Χρήστης-Συνδρομητής και όχι η Εταιρία. Η Εταιρία
επίσης δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις, σφάλματα στην παράδοση, ή
κάθε άλλη απώλεια ή ζημιά πιθανό να προκύψει από τη μετάδοση δεδομένων μέσω
εγκαταστάσεων και δικτύων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου,
και ο Χρήστης-Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η υπηρεσία και το λογισμικό ενδέχεται
να εμφανίζουν όρια στη απόδοση, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα χρήσης
τέτοιων μέσων επικοινωνίας.
Η Εταιρία παρέχει το λογισμικό, τα πρότυπα και λοιπά έγγραφα που διευκολύνουν
την διαχείριση και τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του χρήστη στον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ωστόσο, η Εταιρία δεν είναι νομικός σύμβουλος και
δεν εγγυάται ότι το λογισμικό, τα πρότυπα και τα λοιπά έγγραφα θα καλύπτουν
πλήρως τις νομικές ή άλλες υποχρεώσεις του Χρήστη-Συνδρομητή.
5. Τερματισμός Υπηρεσίας
Κατά τον τερματισμό της υπηρεσίας της Εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο:
•

•

Η Εταιρία δύναται να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη-Συνδρομητή στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα, και μετά την πάροδο 1 μηνός από την ημερομηνία
διακοπής, να καταστρέψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα των χρηστών
που έχει στην κατοχή της.
Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις των μερών που έχουν προκύψει
μέχρι την ημερομηνία τερματισμού της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος αποζημίωσης για οποιαδήποτε παράβαση των Όρων δεν
επηρεάζονται.

6. «Δεσμοί» (links) προς άλλους Ιστότοπους
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Η διασύνδεση του Ιστότοπου με άλλους (ιστότοπους) μέσω συνδέσμων (links)
πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών, ενώ η χρήση των
συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και οι αντίστοιχες
ιστοσελίδες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία
ευθύνη φέρει η Εταιρία. Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την
πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την
πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει
μέσω «δεσμών», «υπερσυνδέσμων» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς
για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους οφείλετε να
απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι και
φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή
αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στους
οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η
Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία
των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με
άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και
πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
7. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε
τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το
ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς
συνθήκες. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης τυχόν διαφωνίας/διαφοράς,
αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να
θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2020
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