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DAZE.GR 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  

Η χρήση της δικτυακής πύλης DAZE.GR υπόκειται στους παρακάτω όρους, με τους 
οποίους εφόσον ο χρήστης διαφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών 
και του περιεχομένου της DAZE.GR. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται η συμφωνία 
του. H DAZE.GR επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναθεωρεί και να 
τροποποιεί τους όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Όλο το περιεχόμενο της DAZE.GR, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κείμενα, 
γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια, ήχοι κλπ, αποτελούν πνευματική 
ιδιοκτησία της DAZE.GR και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και 
διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο της DAZE.GR διατίθεται στους χρήστες αποκλειστικά 
για προσωπική χρήση. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί – κατόπιν γραπτής άδειας 
της DAZE.GR – η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή μέρους του περιεχομένου, 
με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην 
πηγή προέλευσής του. 

Τα αναρτημένα στην DAZE.GR κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές 
απόψεις των συντακτών τους και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της 
διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες 
δεοντολογίας του διαδικτύου. 

Το λογότυπο και η εμπορική ονομασία DAZE.GR καθώς και το domain name 
www.daze.gr αποτελούν ιδιοκτησία της Μαρίας Νικοπούλου, εκδότριας της 
DAZE.GR. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η DAZE.GR προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη της κατά την 
περιήγηση του στις σελίδες της.  

Ωστόσο, στη DAZE.GR μπορεί να υπάρχουν links άλλων ιστότοπων, για το 
περιεχόμενο των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η DAZE.GR, αλλά εναπόκειται στην 
κρίση των χρηστών η αποδοχή των αντίστοιχων όρων χρήσης.  

Η DAZE.GR μπορεί να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών, μόνο όταν οι ίδιοι 
εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες 
ηλεκτρονικά. Η DAZE.GR εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν 
μόνο στη διάθεσή της και για κανένα λόγο δε θα δοθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά 
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στοιχεία που ο χρήστης δηλώνει στην DAZE.GR πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και 
έγκυρα, και είναι τα ακόλουθα:  

Ονοματεπώνυμο 

Όνομα πατέρα και μητέρας 

Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου 

Αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) 

Η DAZE.GR μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της, όπως 
cookies ή άλλες τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που  
αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη 
διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για 
στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι 
υπηρεσίες αυτές είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους εμπορικής πολιτικής. Για 
το σκοπό αυτό υπάρχει ειδικό πεδίο για την αποδοχή ή μη της χρήσης των cookies 
κατά το άνοιγμα του ιστότοπου της DAZE.GR., το οποίο ο χρήστης οφείλει να 
συμπληρώσει. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να αποκλείσει τη χρήση των  
cookies, εφεξής δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μέρος του περιεχομένου και 
των υπηρεσιών της DAZE.GR.  

 

NEWSLETTERS 

Η  DAZE.GR μπορεί να αποστέλλει βάσει δικού της προγραμματισμού ενημερωτικά 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους 
χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου 
μηχανισμού. Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να 
διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον 
οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη 
συντακτική ομάδα της DAZE.GR και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων.  

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Η DAZE.GR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της, σε 
καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ιστοτόπου ή των servers 
θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και 
παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικό της ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο 
site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.  

Τα περιεχόμενα της  DAZE.GR έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό 
χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η DAZE.GR 
δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση οποιασδήποτε 
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άμεσης ή έμμεσης απώλειας και αποθετικής ή θετικής ζημίας, μέλλουσας ή 
υφιστάμενης.  

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν ανακύψουν από την 
εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της δικτυακής πύλης της 
DAZE.GR από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το 
ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της 
Θεσσαλονίκης.  

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της DAZE.GR παρακαλούμε 
αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε 
προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου, που άπτονται νομικών ή ηθικών 
θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε. 

 

 

 


