Σχετικά με τους Όρους Χρήσης
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του ιστότοπου mysamothraki.com (εν
συντομία Δικτυακός Τόπος), οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης
που ακολουθούν και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση του
ιστότοπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη
συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του
περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού Τόπου.
Η UtopiaMedia (εν συντομία Δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να
τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες
οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον
εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους
και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη
χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού Τόπου.

Πνευματική ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους
αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές
και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς
αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή,
αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση,
τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η
διαδικτυακή αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής με
ενεργό link (http://mysamothraki.com/) καθώς και η μεμονωμένη αποθήκευση και
αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για
αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και
πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό
να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού
μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να
κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη
δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να
διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα,
ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής
της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν
προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού
μας τόπου.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση
ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών
παροχή του περιεχομένου της. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες
μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή
εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε
πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να
αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική
τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
Εφαρμοστέο δίκαιο
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου,
τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς
διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των
συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή
ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η
ισχύς των λοιπών όρων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω
σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

