Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του
ITCrete Cloud Marketplace
Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και διακριτικό
τίτλο «ITCRETE», με Α.Φ.Μ. 077320570, Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
113234727000, η οποία εδρεύει στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, επί της οδού Δροσίνη, αριθμός 9,
Τ.Κ. 71306, τηλ. +30 2814 002800, fax. +30 2814002800, εφεξής η ITCRETE ή η Εταιρία,
δημιούργησε
και
διαχειρίζεται
την
ιστοσελίδα
«www.itcrete.com.gr»
ή/και
«cloud.itcrete.com.gr», για την παρουσίαση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, την
προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της και την διάθεση αυτών μέσω Διαδικτύου.
Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης (Terms of Use ή TOU) εφαρμόζονται, σε
συνδυασμό με τον Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών όπως ισχύει
σήμερα, για την χρήση του Itcrete Cloud Marketplace, του ηλεκτρονικού δηλαδή
καταστήματος
της
εταιρίας
που
βρίσκεται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
«cloud.itcrete.com.gr», καθώς και για την χρήση των υπηρεσιών ή των προϊόντων που
παρέχει η ITCrete σε σύνδεση ή με την σύνδεση με το ITCrete Marketplace. Κάθε χρήστης
που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κάνει χρήση των υπηρεσιών ή των προϊόντων
αυτού καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους προαναφερόμενους όρους, καθώς η χρήση τόσο
του ITCrete Marketplace όσο και των προαναφερόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων του
συνεπάγεται την παροχή της συναίνεσής του και παράλληλα την ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή τους.
Η ITCrete διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης/εκσυγχρονισμού των TOU σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή και δίχως προηγούμενη ειδοποίησή. Η πλέον πρόσφατη έκδοση των TOU
μπορεί να επιθεωρηθεί κάνοντας «κλικ» στο "Terms of Use" hypertext link που βρίσκεται στο
τέλος των σελίδων του ITCrete Marketplace. Η παραμονή και χρήση της
ιστοσελίδας «cloud.itcrete.com.gr» σε
χρόνο
μεταγενέστερο
της
ανάρτησης
των
οποιωνδήποτε τυχόν αλλαγών έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί στους Όρους Χρήσης,
Γενικούς ή/και Ειδικούς, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης του
παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ITCrete Marketplace ρυθμίζεται ή διέπεται από
ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες
όρους, ωστόσο υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.
Ο Χρήστης ή/και ο τυχόν Εκπρόσωπος Χρήστη των υπηρεσιών και προϊόντων του ITCrete
Marketplace, καθώς και ο Επισκέπτης αυτού, θα αναφέρεται στο εξής ως Χρήστης,
ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε κάποια παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων από το ITCrete
Marketplace.
Το ITCrete Marketplace απευθύνεται σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους. Η ITCrete δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος από Χρήστες που δεν
πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ITCRETE
Η ITCrete, διαμέσου του Marketplace, σας παρέχει πρόσβαση σε μία ποικιλία από
πόρους/δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με λογισμικό και άλλα
σημεία από όπου μπορείτε να «κατεβάσετε» προϊόντα ή υπηρεσίες (συνολικά «Υπηρεσίες). Οι
Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των όποιων ενημερώσεων, απορροφήσεων, νέων
χαρακτηριστικών και/ή προσθέσεων νέων ιδιοτήτων Διαδικτύου, υπόκεινται στους TOU.
Η ITCrete παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ITCrete Marketplace
«ως έχουν», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον Χρήστη.
Η ITCrete καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ποιότητα, την πληρότητα και την
εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα τόσο όσον αφορά
την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά
περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που διαθέτει, καθώς και για την
ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ITCrete Marketplace υπηρεσίες,
υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της
προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας
λόγω ανωτέρας βίας.
Εν τούτοις, η ITCrete δεν δεσμεύεται ούτε παρέχει εγγυήσεις ούτε και αναλαμβάνει
οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του ITCrete
Marketplace. Ως εκ τούτου ο κάθε Χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το αναρτημένο
περιεχόμενο και ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η
χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να
βασισθεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε
περιεχομένου του ITCrete Marketplace.
To ITCrete Marketplace ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε
ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι και έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν
σε αυτές και συνεπώς την πλήρη, αστική και ποινική, ευθύνη για την ασφάλεια των
ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών
τους. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων, που τυχόν εμφανίζονται στις
σελίδες του ITCrete Marketplace, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων, οι
οποίοι φέρουν την ευθύνη αποκατάστασης ή αποζημίωσης κάθε αξίωσης από τυχόν
παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων άλλων προσώπων, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της
ITCrete για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών. Ο Χρήστης αναγνωρίζει
ότι η ITCrete δεν υποχρεούται ούτε και δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο
των ιστοσελίδων και των προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες και παρέχεται
σύνδεσμος στο ITCrete Marketplace. H ITCrete διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης από το
ITCrete Marketplace, συνδέσμων σε ιστοσελίδες τρίτων, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη
κρίση και ευχέρειά της.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το ITCrete Marketplace είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ITCrete. Όλο το
περιεχόμενό του (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά
φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα,
σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα,
ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιριών, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί
αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ITCrete ή/και των συνεργατών αυτής και
προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί
πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στον Χρήστη για ιδιωτική (μη εμπορική ή
κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική
αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση,
διανομή, πώληση, μεταπώληση,, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση,
τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία παράγωγης εργασίας
ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ITCrete
Marketplace. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση
ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς
ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης
έγγραφης συναίνεσης της ITCrete ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών
δικαιωμάτων. Η ITCrete επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό
δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στο παρόν.
Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιριών, γραφικά,
εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό
κατάστημα με το εμπορικό σήμα της ITCrete ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ITCrete ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους
σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή
τους στο ITCrete Marketplace δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση
ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΣΤΟ ITCrete Marketplace
Οποιοδήποτε διαθέσιμο για «κατέβασμα» Λογισμικό, όπως και άλλα εμπορεύματα διαθέσιμα
στο Marketplace ή Υπηρεσίες, αποτελούν έργα των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα
ανήκουν στην ITCrete ή στους συνεργάτες της. Η χρήση του Λογισμικού ή άλλων
εμπορευμάτων διέπεται από τους όρους της Σύμβασης Άδειας Τελικού Χρήστη (End User
License Agreement), εάν υπάρχει, η οποία και συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό ή
στο εμπόρευμα (“Software License Agreement”). Ο Τελικός Χρήστης δεν θα μπορέσει να
εγκαταστήσει όποιο Λογισμικό συνοδεύεται ή περιλαμβάνει Σύμβαση Άδειας (License
Agreement) αν δεν συμφωνήσει προηγουμένως με τους όρους αυτής.
Το Λογισμικό και τα εμπορεύματα καθίστανται διαθέσιμα μόνον για χρήση από τους τελικούς
χρήστες σύμφωνα με την Σύμβαση Άδειας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του
Λογισμικού ή του εμπορεύματος που δεν τελεί σε συμφωνία με την Σύμβαση Άδειας
απαγορεύεται ρητά από τον νόμο και μπορεί να καταλήξει σε σοβαρές αστικές και ποινικές
κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ MARKETPLACE
Άδεια χρήσης Εγγράφων [όπως λευκών σελίδων, δελτίων τύπου, φύλλων δεδομένων και
FAQs (Συχνών Ερωτήσεων)] από το Marketplace και τις Υπηρεσίες, δίδεται με την
προϋπόθεση ότι (1) η κάτωθι παρατιθέμενη ειδοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας θα
εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα, καθώς επίσης ότι θα εμφανίζεται, εκτός αυτής και η
ανακοίνωση της άδειας, (2) η χρήση τέτοιων Εγγράφων από το ITCrete Marketplace ή τις
Υπηρεσίες δίδεται μόνον για πληροφοριακή και μη εμπορική ή προσωπική χρήση, τα δε
Έγγραφα δεν θα καταστούν αντικείμενο αντιγραφής ή ανάρτησης σε οποιοδήποτε δίκτυο
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μετάδοσης σε οποιοδήποτε μέσο και (3) δεν θα
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στα Έγγραφα.
ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του ITCrete Marketplace,
συμμορφούμενος στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά, συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση του ITCrete Marketplace προκειμένου:









Να προξενήσει βλάβη σε ανήλικο
Να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που α) παραβιάζει
οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων των δικαιωμάτων
πνευματική και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, β) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων,
ενδεικτικά
αναφερομένων
των
περιπτώσεων
της
δυσφήμισης,
της
κατασυκοφάντησης, της ρατσιστικής αντιμετώπισης, γ) προσβάλει την
εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών ή της ιδιωτικής ζωής τρίτου
προσώπου, δ) έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ε)
παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα τρίτων
Να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στο ITCrete Marketplace ή σε τρίτους ή και να
επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και να θέσει σε κίνδυνο την παροχή των
υπηρεσιών και προϊόντων της ITCrete
Να αποστείλει, δημοσιεύσει, προωθήσει, διαθέσει και εν γένει μεταδώσει οποιοδήποτε
υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή
προγράμματα σχεδιασμένα με σκοπό την παρεμβολή, περιορισμό, διακοπή ή και
καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού
Να συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται ή/και ανακοινώνει προσωπικά δεδομένα
άλλων Χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του ITCrete Marketplace από Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται
να αποζημιώσει την ITCrete για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως
άνω ενέργειες.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ITCrete Marketplace διέπονται από το
Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς
επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει
θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Εάν το ITCrete Marketplace ζητήσει από τον Χρήστη το άνοιγμα ενός λογαριασμού, ο
Χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής παρέχοντας στην ITCrete
ισχύουσες, ολοκληρωμένες και ακριβείς πληροφορίες, όπως ζητείται από την φόρμα
εγγραφής. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του
κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού του. Περαιτέρω, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για όποια, αλλά και για όλες τις δραστηριότητες και τις ενέργειες που λαμβάνουν
χώρα από, σε και με τον λογαριασμό του. Συμφωνεί δε να ειδοποιήσει αμέσως την ITCrete σε
περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης ή πρόσβασης του λογαριασμού του δίχως εξουσιοδότηση ή
σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παραβίασης ασφαλείας. Η ITCrete δεν θα είναι
υπεύθυνη/υπόλογη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Χρήστης ως αποτέλεσμα της
χρήσης από κάποιον τρίτο του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του είτε με είτε και
δίχως την δική του γνώση. Ωστόσο, μπορεί ο Χρήστης να θεωρηθεί υπεύθυνος/υπόλογος για
ζημίες που θα υποστεί η ITCrete ή άλλο μέρος εξαιτίας της χρήσης του λογαριασμού του ή
του κωδικού του πρόσβασης από κάποιον άλλο. Ο Χρήστης Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσει
ποτέ τον λογαριασμό κάποιου άλλου δίχως την άδεια του κατόχου του λογαριασμού.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η συλλογή και η χρήση πληροφοριών Χρήστη πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της
ευρισκόμενης στο τέλος των όρων Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Οι παρόντες όροι χρήσεως του ITCrete Marketplace συντάσσονται με βάση το σύνολο των
κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις
ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς
Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών
ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
Όλοι οι Όροι Χρήσης ορίζονται ως ουσιώδεις.
Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και ολοκληρωτική
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως πλήρως και
αμοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την αποδοχή της από τον Χρήστη οποιαδήποτε
προηγούμενη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συμφωνία, γραπτή ή
προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειμένου της συμφωνίας.
Η ITCrete έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του
Χρήστη, τους Όρους Χρήσης.
Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσμευτική σημασία, έχουν
συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν
τροποποιούν τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
μερών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης.
ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως
άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών
όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους
που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων
όρων ή προβλέψεων.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρων Χρήσης ή από τα δικαιώματα κάποιου από
τους συμβαλλομένους ή από τις αποζημιώσεις που προκύπτουν θα πρέπει να γίνει εγγράφως
για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση εκ μέρους ενός από τους
συμβαλλόμενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύμβασης αυτής ή των δικαιωμάτων ή
αποζημιώσεών του οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως
παραίτηση εκ μέρους του συμβαλλόμενου αυτού, από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της
παρούσας Σύμβασης και με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των Όρων
Χρήσης ή μέρους αυτών ή δεν θα περιορίζει το δικαίωμα αυτού του συμβαλλόμενου να
προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Η ITCrete έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων της που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση ή ειδοποίηση του Χρήστη, ιδίως σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της.
Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία
εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφειλόμενη
σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα

αποτελέσματά της, η ισχύς των παρόντων Όρων Χρήσης θα αναστέλλεται. Το συμβαλλόμενο
μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο μέρος
εγγράφως και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν
μέσα στην ανωτέρω 10ήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συμβιβαστικά όλες τις διενέξεις και
απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες που λαμβάνει ο Χρήστης.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα
των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες,
ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη
υποβάλλονται οικιοθελώς.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ITCrete δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Η παρούσα
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται από
την ITCrete μέσω του ITCrete Cloud Marketplace (το “Marketplace”), η φιλοξενία και
λειτουργία του οποίου πραγματοποιείται από την ITCrete.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ο Χρήστης θα ερωτηθεί οποτεδήποτε απαιτηθούν πληροφορίες που καθοδηγούν στην
προσωπική του ταυτοποίηση ή που επιτρέπουν να επικοινωνήσει η ITCrete μαζί του. Οι
προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό και ταχυδρομική διεύθυνση. Μπορεί επίσης
να συλλεχθούν δημογραφικές πληροφορίες, όπως ταχυδρομικός κώδικας, ηλικία, φύλο,
προτιμήσεις, ενδιαφέροντα ή αγαπημένες ασχολίες. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να
πραγματοποιήσει μία αγορά ή να εγγραφεί σε συνδρομητική υπηρεσία επί πληρωμή, θα
ερωτηθεί επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνουν, δίχως να περιορίζονται,
τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας, τραπεζικά στοιχεία/λεπτομέρειες, τον αριθμό του
κινητού του τηλεφώνου και/ή την διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την δημιουργία
λογαριασμών χρέωσης.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο Marketplace θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία
του Marketplace και για την παροχή υπηρεσίας(-ιών) ή για την πραγματοποίηση της(-ων)
συναλλαγής(-ών) που ο Χρήστης ζήτησε ή εξουσιοδότησε. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες
μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την ITCrete για την επεξεργασία των πληρωμών και την
αδιάλειπτη λειτουργία ενεργειών ασφάλειας και αποφυγής απάτης [όπως τραπεζικές
εξουσιοδοτήσεις, χρεώσεις (chargebacks), πολιτικές διατήρησης αρχείων] ή για περιπτώσεις
εκ του νόμου απαιτούμενες.
Προς υποστήριξη αυτών των χρήσεων, η ITCrete μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες
του Χρήστη προκειμένου να παράσχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες πελατών, να βελτιώσει
το Marketplace και κάθε σχετικό με αυτό προϊόν ή υπηρεσία της ITCrete, να διεξάγει
στατιστική ανάλυση και να κάνουμε πιο εύκολη την χρήση του Storefront. Σε αυτήν την
περίπτωση θα παρασχεθεί στον Χρήστη η επιλογή να μην αποδεχθεί αυτού του είδους την
χρήση των πληροφοριών του.
Η ITCrete μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του Χρήστη για να παράσχει σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που ο Χρήστης χρησιμοποιεί,
συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων ενημερώσεων και ειδοποιήσεων. Επιπρόσθετα, μπορεί να
αποστείλει στον Χρήστη πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες και/ή να
μοιραστεί τις προσωπικές του πληροφορίες με τους Catalogue Partners (Συνεργάτες του
Καταλόγου της ITCrete), ούτως ώστε εκείνοι να αποστέλλουν στον Χρήστη πληροφορίες
σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Στην τελευταία περίπτωση θα παρασχεθεί
στον Χρήστη η επιλογή να μην αποδεχθεί αυτού του είδους την χρήση των πληροφοριών του.
Η ITCrete μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικές με τον
Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών του, προκειμένου: (α) να
συμμορφωθεί με τον νόμο ή να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα ή σε νομικές διαδικασίες, (β)
να προστατέψει τα δικαιώματα ή την περιουσία της ITCrete ή των πελατών της,
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των συμβατικά συμφωνημένων ή των πολιτικών που
διέπουν την από πλευράς του Χρήστη χρήση των υπηρεσιών ή (γ) με πεποίθηση καλής πίστης
ότι αυτή η πρόσβαση ή η αποκάλυψη είναι αναγκαία, να προστατέψει την προσωπική
ασφάλεια των υπαλλήλων της, των πελατών της ή του κοινού. Μπορεί επίσης να αποκαλύψει

προσωπικές πληροφορίες ως μέρος μίας εταιρικής συναλλαγής ή μεταβίβασης όπως
συγχώνευση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Με εξαίρεση περί αντιθέτου αναφοράς στην παρούσα Δήλωση, οι προσωπικές πληροφορίες
που ο Χρήστης παρέχει σε αυτήν την Ιστοσελίδα δεν θα γνωστοποιηθούν/διανεμηθούν εκτός
ITCrete ή των ελεγχόμενων από αυτήν θυγατρικών της εταιριών δίχως την άδεια του Χρήστη.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και όποιες επιλογές
πραγματοποιεί ο Χρήστης στο Storefront δεν εκτείνεται/εφαρμόζεται και σε προσωπικές του
πληροφορίες που πιθανόν έχει παράσχει στην ITCrete στο πλαίσιο ενός άλλου προϊόντος ή
υπηρεσίας που λειτουργεί ξεχωριστά από την ITCrete.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Στην ITCrete λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών
του Χρήστη. Χρησιμοποιούμε, ως βοηθήματά μας, ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και
διαδικασιών ασφαλείας προκειμένου να προστατέψουμε τις προσωπικές πληροφορίες του
Χρήστη από πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη δίχως σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση. Όταν
μεταδίδουμε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες Χρήστη(όπως τον αριθμό της πιστωτικής
του κάρτας) μέσω Διαδικτύου, προστατεύουμε την μετάδοση αυτή με την χρήση μεθόδου
κρυπτογράφησης, όπως αυτή του Secure Socket Layer (SSL) protocol.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μπορεί περιστασιακά να ενημερώνουμε/εκσυγχρονίζουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων. Όταν πράττουμε σχετικά, θα αναθεωρούμε και την ημερομηνία με
την ένδειξη “last updated” που βρίσκεται στην κορυφή της Δήλωσης Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων. Για ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων θα ειδοποιούμε είτε τοποθετώντας μία διακεκριμένη ειδοποίηση στην
Αρχική Σελίδα της Ιστοσελίδας μας είτε απευθείας με την αποστολή ειδοποίησης.
Ενθαρρύνουμε κάθε Χρήστη να επιθεωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να παραμένει ενημερωμένος
σχετικά με το πώς συνδράμουμε στην προστασία των προσωπικών του πληροφοριών τα
οποία συλλέγουμε.

