1. Ταυτότητα του κατόχου
Η Hipoges Iberia S.L έχει την έδρα της στην οδό Albacete αρ.3, 5ος όροφος, ΤΚ 28027, με ΑΦΜ
B85610228 ("HIPOGES"), είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ονόματος τομέα
www.hipogeshellas.com (ο "Ιστότοπος").

2. Αποδοχή από τον Χρήστη
Με την πρόσβαση και την περιήγηση μέσω αυτού του Ιστότοπο, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει
διαβάσει και αποδεχτεί αυτούς τους Όρους Χρήσης, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας
και την Πολιτική cookies μας και αποδέχεται ρητά την εφαρμογή τους στη χρήση του Ιστότοπο
κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του.

3. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία
H HIPOGES είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων στο λογισμικό της ψηφιακής έκδοσης,
καθώς και των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στα
περιεχόμενα που περιλαμβάνονται, με εξαίρεση τα δικαιώματα σε προϊόντα και υπηρεσίες
δημόσιου χαρακτήρα που δεν ανήκουν στην εν λόγω εταιρεία.
Κανένα υλικό που αναρτάται σε αυτόν τον ιστό δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί ή
να δημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της HIPOGES.
Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται στον ιστό, όπως σχόλια, προτάσεις ή ιδέες, θα
θεωρηθούν ότι έχουν ανατεθεί δωρεάν στην HIPOGES. Δεν πρέπει να αποστέλλονται
πληροφορίες που ΔΕΝ μπορούν να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο.
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε αυτές τις σελίδες που ΔΕΝ είναι ιδιοκτησία της HIPOGES
είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και αναγνωρίζονται ως τέτοια από την
εταιρεία μας. Εμφανίζονται στον ιστό της HIPOGES μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς και
σκοπούς συλλογής πληροφοριών. Αυτοί οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση
ή τη διαγραφή των πληροφοριών που τους ανήκουν. Η HIPOGES κατέχει όλα τα δικαιώματα για
το λογισμικό της ψηφιακής έκδοσης, καθώς και τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής
ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται, με εξαίρεση τα
δικαιώματα σε προϊόντα και υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα που δεν ανήκουν στην εν λόγω
εταιρεία.
Κανένα υλικό που αναρτάται σε αυτόν τον ιστό δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί ή
να δημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της HIPOGES.

4. Πρόσβαση στον Ιστότοπο
Για να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο, ο Χρήστης δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να παράσχει
προσωπικά δεδομένα στην HIPOGES.
Ωστόσο, για να έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, ο
Χρήστης πρέπει να εγγραφεί μέσω του εντύπου που παρέχεται ρητά για τους σκοπούς αυτούς,
συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε έντυπου ο Χρήστης
πρέπει να αποδέχεται έναν όρο απορρήτου στον οποίο θα δωθούν όλες οι πληροφορίες που
παρέχονται από τους ισχύοντες κανονισμούς σε σχέση με τα δεδομένα που συλλέγονται.
Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, η HIPOGES έχει υιοθετήσει και θα
υιοθετήσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την προστασία τους
και να αποτρέψει την αλλοίωση, την απώλεια, την επεξεργασία ή/και την μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβασή τους, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τέχνης, τη φύση των αποθηκευμένων
δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες
κανονισμούς.

5. Ορθή χρήση του ιστότοπου
Ο Ιστότοπος περιέχει υλικό που παρέχεται από την HIPOGES μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς,
το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση του. Το
υλικό αυτό μπορεί να μην είναι ενημερωμένο, επομένως δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως
συμβουλή και ούτε μπορεί να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο αυτού.
Η πρόσβαση στο εν λόγω υλικό δεν συνεπάγεται καμία σχέση, επαγγελματική ή άλλη, μεταξύ
της HIPOGES και του Χρήστη.
Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής
Απορρήτου μας και της Πολιτικής cookies μας και να ενεργεί πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, καλή πίστη και απαιτήσεις δημόσιας τάξης.
Ο Χρήστης οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου για παράνομους σκοπούς ή με
οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να εμποδίσει, να αποτρέψει ή να βλάψει την κανονική
λειτουργία ή το περιεχόμενό του, ή που μπορεί να βλάψει την περιουσία και τα δικαιώματα
της HIPOGES ή άλλων χρηστών.

6. Διεθνής χρήση
Η χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη σε χώρα άλλη από την Ισπανία θα είναι υπό την ευθύνη
του. Ο Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους νόμους της
χώρας από την οποία θα έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο.

7. Τροποποίηση των όρων χρήσης
Η HIPOGES διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της
ευχέρεια, το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης.

8. Αρμοδιότητες
Η HIPOGES δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει και θα λάβει όλα τα απαραίτητα και εύλογα μέτρα, στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων της και της κατάστασης της τεχνολογίας, για τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας του Ιστότοπου.
Η HIPOGES δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι
αποθηκευμένο σε φόρουμ, κοινωνικά δίκτυα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που επιτρέπει σε
τρίτους να δημοσιεύουν περιεχόμενο με τρόπο ανεξάρτητο στην ιστοσελίδα του παρόχου.
Ωστόσο η HIPOGES δεσμεύεται να αποσύρει ή, ενδεχομένως, να αποκλείσει περιεχόμενο που
ενδέχεται να επηρεάσει ή να παραβιάσει την εθνική ή διεθνή νομοθεσία, τα δικαιώματα τρίτων
ή την ηθική και τη δημόσια τάξη.
Επίσης, η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω αστοχιών ή
εσφαλμένων ρυθμίσεων του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του Χρήστη
του διαδικτύου. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε τεχνικό περιστατικό ή
αποτυχία που προκύπτει όταν ο Χρήστης συνδέεται στο Internet. Ομοίως, η απουσία διακοπών
ή σφαλμάτων κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο δεν είναι εγγυημένη.
Ομοίως, η HIPOGES διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί ή να διαγράφει τις
πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της, καθώς και τη διαμόρφωση ή την
παρουσίασή τους, ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι 'αυτό.

9. Σύνδεσμοι τρίτων
Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν ισχύουν για συνδέσμους, ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων που
είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπου. Οι σύνδεσμοι αυτοί προσφέρονται για την
εξυπηρέτηση του χρήστη και δεν συνεπάγεται σύσταση ή έγκριση του περιεχομένου τους από
την HIPOGES.
Ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει και, όπου απαιτείται, να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και το
απόρρητο που καθορίζονται στις ιστοσελίδες και τις συνδεδεμένες εφαρμογές. Η HIPOGES δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη που θα μπορούσε να προκύψει από αυτά.

10. Επικοινωνίες
Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ο Χρήστης μπορεί να
επικοινωνήσει με την HIPOGES μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
complaints.gr@hipoges.com

11. Ακυρότητα και αναποτελεσματικότητα
Εάν κάποιος όρος που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης κριθεί αντίθετος προς το
νόμο και ως εκ τούτο άκυρος ή αναποτελεσματικός, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε
καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Η σχέση μεταξύ της HIPOGES και του Χρήστη θα διέπεται από τις διατάξεις του ισπανικού
δικαίου.
Οποιαδήποτε διαφορά θα υποβληθεί στα δικαστήρια της Μαδρίτης.
Η HIPOGES θα αποτρέπει την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης, καθώς και τυχόν
ακατάλληλη χρήση του Ιστότοπου, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές ενέργειες που
ενδέχεται να της αντιστοιχούν και νομικά δικαιώματα.

