
Όροι τρήζης 

Με ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) θαη ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο 

"diagonismoi-dimosiou.gr", απνδέρεζηε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

1.Η προζθερόμενη σπηρεζία  

Σθνπφο ηεο ππεξεζίαο "diagonismoi-dimosiou.gr" είλαη ε παξαθνινχζεζε γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ρξήζηε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ηηο πξνθεξχμεηο δεκφζησλ δηαγσληζκψλ 

ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Επξσπατθή Έλσζε, πνπ ζπλάδνπλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ, κέζσ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο diavgeia.gr θαη Εθεκεξίδα Επξσπατθήο 

Έλσζεο (TED). Η ππεξεζία " diagonismoi-dimosiou.gr " αλαδεηεί ηηο ηξέρνπζεο δεκφζηεο 

πξνθεξχμεηο γηα ηηο νπνίεο ελεκεξψλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν ρξήζηε, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζήο ηνπ.  

2.Δεδομένα Παρότοσ 

 Επωνυμία: Közbeszerzés Figyelő Kft. 
 Τοποθεςία: HUNGARY, Leányfalu, Móricz Zsigmond út 196.  
 Όνομα εκπροςώπου: János Rovnyai 
 E-mail: info@diagonismoi-dimosiou.gr  
 Έναρξη: 09-10-2008  
 ΑΦΜ : HU14504208 

Γενικοί όροι τρήζης  

3.1. Μεηά ηελ εγγξαθή - γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ πάξνρν - ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη νξηζκέλα θξηηήξηα ή ρψξεο. Καηφπηλ ζα πιεξνθνξείηαη γηα ηηο δεκφζηεο 

πξνθεξχμεηο πνπ αλαθνηλψλνληαη γηα ηα θξηηήξηα απηά ή ζε απηέο ηηο ρψξεο.  

3.2 Σχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο, απνζηέιινληαη ζηηο 

θαζνξηζκέλεο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, νη πξνθεξχμεηο δεκφζησλ 

δηαγσληζκψλ. Σην e-mail, ν ρξήζηεο ιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ησλ πξνθεξχμεσλ, φρη κφλν 

ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπο. Σηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε 

ζην ζχζηεκα αλαδήηεζεο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ. Σηελ 

ζειίδα, ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ γηα ηηο 

πξνθεξχμεηο θαη πξνβνιήο ησλ ηειεπηαίσλ δηαγσληζκψλ γηα ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Αθφκα 

θαη φηαλ πξνθχςνπλ λέεο πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ, νη ζχλδεζκνη ησλ ηειεπηαίσλ 

εκθαλίδνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή. 

3.3 Ο ρξήζηεο ιακβάλεη ηηο ελεκεξψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

πξνθεξχμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζήο ηνπ. Ο πάξνρνο 

απνζηέιιεη ζην ρξήζηε ηηο ελεκεξψζεηο γηα ηηο λέεο πξνθεξχμεηο, απηφκαηα, ζηελ 

θαζνξηζκέλε δηεχζπλζε e-mail. Σην ρξήζηε απνζηέιινληαη κφλν λέεο ελεκεξψζεηο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο θαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο αλαδήηεζεο.  

3.4 Η αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνθεξχμεσλ ζε αιεζηλφ ρξφλν γίλεηαη κε 

αιγφξηζκνπο θαη γηα ηελ απφδνζε ηεο αλάιπζεο, ν πάξνρνο δελ θέξεη επζχλε.  
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3.5 Ο ρξήζηεο, γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην πνζφ ζπλδξνκήο κε 

βάζε ην ρξφλν ζπλδξνκήο πνπ ζα επηιέμεη. Η ακνηβή θαηαβάιιεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ κέζσ 

ηξαπεδηθνχ εκβάζκαηνο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο. Επίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ζπλδξνκήο, 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο ππεξεζίαο diagonismoi-dimosiou.gr κε ρξέσζε πηζησηηθήο θάξηαο ή 

ινγαξηαζκφ Paypal. Με ηελ εγγξαθή, ν ρξήζηεο ζπκθσλεί κε ηνλ πάξνρν θαη απνδέρεηαη ηα 

ηέιε φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ θφξκα πξνηηκνιφγεζεο (proforma invoice). Ο ρξήζηεο 

ιακβάλεη ηε θφξκα πξνηηκνιφγεζεο (proforma invoice) πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν ηεο 

ππεξεζίαο, ζηελ πξνθαζνξηζκέλε δηεχζπλζε e-mail σο ζπλεκκέλν αξρείν ζε κνξθή PDF. 

Μέρξη ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ζπλδξνκήο, ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο, έρεη ην δηθαίσκα λα 

πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ ππεξεζία. Καηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο κεηαθνξάο 

ηνπ ηέινπο ζπλδξνκήο θαη εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ, ν ρξήζηεο ιακβάλεη ειεθηξνληθφ 

ηηκνιφγην πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο, ζηελ πξνθαζνξηζκέλε δηεχζπλζε e-

mail σο ζπλεκκέλν αξρείν ζε κνξθή PDF, αθνινπζνχκελν απφ δχν αξρεία ηχπνπ .txt πνπ 

αθνξνχλ ζηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

3.6 Η ζχκβαζε ηζρχεη γηα ην ηέινο πνπ θαηαβάιιεηαη θαη ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία. Η 

ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απφ ηελ ππεξεζία, ζηελ νπνία αλήθεη ην 

πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο. Σην ηέινο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ν πάξνρνο παξαθνινπζεί 

ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ πξνθεξχμεσλ (παξαηήξεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, 

απνζηνιή ζρεηηθψλ ελεκεξψζεσλ κέζσ e-mail, πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

αξρείνπ ηεο ππεξεζίαο), ελψ ν εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο παξακέλεη ζε ηζρχ. Η ζχκβαζε ζα 

πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζηνλ ηξφπν ρξέσζεο, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο ηεο ππεξεζίαο. (ηξαπεδηθφ έκβαζκα, ινγαξηαζκφο Paypal, ρξέσζε πηζησηηθήο 

θάξηαο). 

3.7 Σχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/38/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

αθνξά ζηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ζε εηαηξείεο κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ΕΕ (εθηφο ηεο Οπγγαξίαο) θαη δηαζέηνπλ ΑΦΜ ΕΕ, δελ ρξεψλεηαη ΦΠΑ. Σηελ 

πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε έδξα εθηφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ θνξνινγνχληαη εθηφο ηεο ΕΕ, επίζεο δελ ζα ρξεψλεηαη ΦΠΑ.  

3.8 Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ην δηθαίσκα, γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, λα ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα 

πνπ δηαζέηεη ζην ζχζηεκά ηνπ θαη αθνξνχλ ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. 

3.9 Ο δηαρεηξηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία ζε ρξήζηε, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδεη ηελ ππνςία παξαβίαζεο ή θαηάρξεζεο ησλ φξσλ ρξήζεο.  

3.10 Ο ρξήζηεο απνδέρεηαη ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο θαη ηε 

ρξήζε έλδηθσλ κέζσλ, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ. Γηα ζρεηηθέο δεκηέο ή άιιεο 

δπζκελείο επηπηψζεηο ζηνλ πάξνρν, δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε.  

3.11 Ο πάξνρνο εξγάδεηαη γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, αιιά δελ εγγπάηαη 

γηα ηε ζπλέρηζή ηεο. Επηπιένλ, ν πάξνρνο δηαηεξεί ξεηψο ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ απνηπρία ηεο ππεξεζίαο, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο.  

3.12 Μφλν νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πιήξσο ηελ ππεξεζία.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη εγγεγξακέλνη ρξήζηεο Οξγαληζκψλ, επηζπκνχλ λα απνζηέιινληαη ηα 



ζηνηρεία εθηφο απφ ηελ θαζνξηζκέλε δηεχζπλζε e-mail θαη ζε δηαθνξεηηθνχο παξαιήπηεο (3 

επηπιένλ δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 

δπλαηφηεηαο απηήο κφλν ζηα κέιε ή ηνπο ππαιιήινπο ηνπο.  

Οη ηδηψηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο κφλν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο ρξήζηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαπσιεί ηελ ππεξεζία ζε 

ρξήζε απφ ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάδνζεο ησλ θνηλνπνηήζεσλ ηεο ππεξεζίαο 

ζε ηξίην πξφζσπν.  

Σε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ζεκείνπ 3.12. (Δειαδή, αλ ε ππεξεζία ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πνιιά άηνκα - νξγαληζκνχο, ή ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ππεξεζία πνιιά άηνκα, ή αλ ν ρξήζηεο πξνσζεί ην πεξηερφκελν ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη 

ζε άιινπο νξγαληζκνχο), ν πάξνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ ππεξεζία ακέζσο. 

Επηπιένλ, ν ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ 

πάξνρν.  

4. Εσθύνη για ηο περιετόμενο δημοζίεσζης  

4.1 Η Υπεξεζία "diagonismoi-dimosiou.gr" δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε 

δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. Ο ίδηνο δελ παξέρεη θαη δελ επεμεξγάδεηαη ην πεξηερφκελν, αιιά 

ζπκκεηέρεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. Κάζε επζχλε 

γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ ππεξεζία, εηδηθά γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπο, βαξχλνπλ ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο.  

4.2 Η ππεξεζία "diagonismoi-dimosiou.gr" παξέρεη ηηο ππεξεζίεο θνξέα εθκεηάιιεπζεο, νη 

νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Π.Δ. 131/2003) φπσο ηζρχεη γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην θαη ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο:  

5. Διεθνής τρήζη ηης ιζηοζελίδας  

5.1 Σε απηνχο ηνπο Όξνπο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο "diagonismoi-dimosiou.gr" ν ειιεληθφο 

λφκνο ππεξηζρχεη.  

5.2 Ελ φςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα έρεη δηεζλή 

ραξαθηήξα, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςελ θαηά ηε ρξήζε, ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο. Εάλ ε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ ζπκθσλεί κε ην δίθαην 

κηαο ρψξαο, ν ρξήζηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Εάλ 

ε ζειίδα ρξεζηκνπνηείηαη παξά ηελ απαγφξεπζε απηή, ε επζχλε αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

ρξήζηε.  

6. Εγγραθή/Σσνδρομή  

6.1 Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο ππεξεζίαο, ζα πξέπεη λα εγγξαθείηε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο. Καηά ηελ εγγξαθή, παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν.  

6.2. Τα λνκηθά πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο, θαηά ηελ εγγξαθή, 

πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 E-mail δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε  



 Επσλπκία ηεο εηαηξείαο  

 Ιδηφηεηα ηεο εηαηξείαο 

 Δηεχζπλζε ρξέσζεο ηεο εηαηξείαο  

 ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο  

 ΔΟΥ ηεο εηαηξείαο 

 Όλνκα ηνπ πξνζψπνπ επηθνηλσλίαο  

 E-mail δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ επαθήο  

 Τξφπνο πιεξσκήο ηνπ ηέινπο ζπλδξνκήο (PayPal, ρξέσζε πηζησηηθήο θάξηαο, 

κεηαθνξά ηξαπεδηθνχ εκβάζκαηνο) 

6.3 Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα θαζνξίζεη θαηά ηελ εγγξαθή ην ιεγφκελν "Επηρεηξεκαηηθφ 

Πξνθίι". Τν "Επηρεηξεκαηηθφ Πξνθίι" αλαθέξεηαη ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο ηεο εηαηξείαο ζε 

ζρέζε κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Μεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζπλδξνκήο, ν ρξήζηεο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ππεξεζίαο diagonismoi-dimosiou.gr, λα επηιέμεη ή 

λα δεκηνπξγήζεη απεξηφξηζην αξηζκφ πξνθίι αλαδήηεζεο ή λα πεξηιακβάλεη ην 

«επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι», ην νπνίν είρε επηιεγεί απφ ηε ιίζηα πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πάξνρν 

ηεο ππεξεζίαο.  

6.4 Καηά ηελ εγγξαθή ν ρξήζηεο ζπκθσλεί φηη ν ρεηξηζηήο ηεο ππεξεζίαο απνζεθεχεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ θαη ηε δηεχζπλζε IP ηνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε.  

6.5 Η εγγξαθή θαη ε ζχκβαζε κεηαμχ παξφρνπ θαη ρξήζηε είλαη ζπληαγκέλα ζηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα. Τα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη θαηά ηελ εγγξαθή κπνξνχλ αλά 

πάζα ζηηγκή, λα αλαθηεζνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ, εάλ είλαη απαξαίηεην.  

7. Αλλαγή ηων δεδομένων ηοσ τρήζηη, διαγραθή ηης 

καηατώρηζης.  

7.1 Εάλ θαηά ή κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε απηά αιιάμνπλ, ν ρξήζηεο 

θαιείηαη λα δηνξζψζεη ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο.  

7.2 Γηα λα ηζρχεη ε εγγξαθή ν ρξήζηεο πξέπεη λα θαζνξίζεη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο. Ο 

ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ ηνπ 

θσδηθνχ απηνχ. Εάλ ν ρξήζηεο έρεη ππνςίεο φηη θάπνην ηξίην πξφζσπν ζα κπνξνχζε επίζεο 

λα θάλεη ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκελπ θσδηθνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αιιάμεη ηνλ θσδηθφ 

πξφζβαζήο ηνπ ακέζσο. Γηα δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηπρία ησλ ελ ιφγσ θαλφλσλ, 

ε επζχλε βαξχλεη ηνλ ρξήζηε.  

7.3 Ο ρξήζηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα δηαγξάςεη ηελ εγγξαθή ηνπ απφ ηελ ππεξεζία 

diagonismoi-dimosiou.gr. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε ζα 

δηαγξαθνχλ ακέζσο.  

7.4 Τα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε δεδνκέλα ρξέσζεο θαη ζπλαιιαγήο ή ζε λνκηθή ππνρξέσζε, 

δελ ζα δηαγξάθνληαη ακέζσο απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο ππεξεζίαο. Τα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην ή θαζνξίδεηαη 

απφ ην λνκηθφ πιαίζην θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα απνζεθεπηνχλ κφλν 

πξνζσξηλά.  



7.5 Ο δηαρεηξηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαγξάςεη ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε αλά πάζα 

ζηηγκή.  

8. Πολιηική Προζηαζίας Προζωπικών Δεδομένων  

8.1 Οη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ρξεζηψλ αθνξνχλ (θαηά ηελ έλλνηα ηεο ειιεληθήο λνκζεζίαο λ. 2472/1997 φπσο ηζρχεη 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη λ. 3471/2006 γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ), κφλν ζηα θπζηθά πξφζσπα, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο είλαη κφλν γηα ηδησηηθή 

ρξήζε. Ωο εθ ηνχηνπ, παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

8.2 Η δήισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δηαρεηξηζηή θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

είλαη πξναηξεηηθή. Ο ρεηξηζηήο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κέζσ ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ 

ρξήζηε θαηά ηελ εγγξαθή.  

8.3 Η επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλεί κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο Ειιάδαο.  

8.4 Η ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζή ηνπ θαη ηελ αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ. Δελ πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο. 

Επηπιένλ, ε ππεξεζία ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ θαζνξίδεη ν ρξήζηεο γηα 

παξνρή εηδνπνηήζεσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε, κε ζθνπφ λα ηνλ 

ελεκεξψζεη γηα ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο. Ο ρξήζηεο ζπκθσλεί φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλε θαη εθηειείηαη απφ ην ζχζηεκα ηεο ππεξεζίαο.  

8.5 Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ. Σε απηφ ην πιαίζην, ν ίδηνο 

εθαξκφδεη ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ή αλαπηχζζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηβνιή ησλ 

θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη θπξίσο ηελ απνηξνπή κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

πξφζβαζεο, εθδφζεηο, δηαγξαθέο ή θαηαζηξνθή.  

8.6 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα δηθά ηνπ δεδνκέλα ή λα παχζεη ηελ ειεθηξνληθή 

δηαζχλδεζε ή ηελ ππεξεζία. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αζθήζεη ζρεηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ κέζσ e-mail.  

8.7 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, εάλ ν πάξνρνο ηεο 

ππεξεζίαο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ επηθνηλσλία, ηε 

δηφξζσζε ή ηε δηαγξαθή ηνπο. Ο ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιέζεη ηνλ πάξνρν ηεο 

ππεξεζίαο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ, πξηλ απηφο πξνβεί ζε δηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο. 

9. Μονομερείς αλλαγές ζηοσς Όροσς  



9.1. Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο Όξνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνχ ηνπ ηέινπο γηα ηελ ππεξεζία) κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. Οη αλαζεσξεκέλνη θαλφλεο ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ, γηα πξψηε θνξά, κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα.  

9.2. Τειεπηαία εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ρξήζεο: 01 Ινπιίνπ 2014  

Κξηηήξηα αλαδήηεζεο, ζπλεκκέλν 1  

Φξέσζε γηα ηελ ππεξεζία  

Εθαξκφδεηαη απφ ηηο 01 Ινπιίνπ 2014. 

Χρεώζεις Σσνδρομής  

Φξεψζεηο  Σπλδξνκήο  

3 κήλεο  77.00 επξψ + ΦΠΑ 

6 κήλεο  139.00 επξψ + ΦΠΑ 

12 κήλεο  249.00 επξψ + ΦΠΑ 

 

 

 

 


