Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή
1.1 Ο ιστότοπος www.diagon.gr αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της νόμιμα
εκπροσωπούμενης ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Ε.Ε.»
και διακριτικούς τίτλους «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Ε.Ε.» και «PETRIVIEW» (στο εξής
καλούμενη Η Εταιρία) ως αντιπροσώπου στην Ελλάδα της Ουγγρικής

εταιρίας

DIAGON Kft η οποία ασχολείται με την κατασκευή και εμπορία αιματολογικών
αντιδραστηρίων καθώς και αντιδραστηρίων πήξης. Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται
στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στο 2ο χλμ Λαγκαδά – Κολχικού, με Α.Φ.Μ
999028285,

ηλεκτρονική

διεύθυνση

επικοινωνίας:

info@iatrikitomi.gr

και

τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 2310-930500 για τη Θεσσαλονίκη και 2109902044 για τα γραφεία που διατηρεί στην Αθήνα στην Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο
Σοφοκλή Βενιζέλου 115. Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό
σκοπό. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν
υποκαθιστούν την ιατρική περίθαλψη και τη Σωστή Εργαστηριακή Πρακτική. Εάν
έχετε ή υποψιάζεστε ότι έχετε πρόβλημα υγείας, πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε
έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή
διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, ή για τυχόν σχόλια ή
παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την
εταιρία στον τηλεφωνικό αριθμό 2310-930500
1.2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του παρόντος
ιστοτόπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται στον ιστότοπο (στο εξής καλούμενος για
συντομία Xρήστης) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος
χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει
από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστοτόπου.
2. Γενικοί όροι
2.1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει
οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη του ιστοτόπου
(συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β)
μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου και γ) μέρος ή το σύνολο της
εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration)
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του ιστοτόπου, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Ο χρήστης έχει την
υποχρέωση να διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους.
2.2. Η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών
δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και
δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή
τους. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη του ιστοτόπου να ματαιώσει, να αναστείλει ή
να τερματίσει τη λειτουργία του . Ο χρήστης του ιστοτόπου αναγνωρίζει και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση στον ιστότοπο.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
3.1. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των
διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων
κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά
τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των
διεθνών συμβάσεων.
3.2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης
εργασίας με βάση το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπο, καθώς και
οποιαδήποτε παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη και
πάροχο του ιστοτόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση,
διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου με
οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας.
3.3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και
περιγράφουν τον ιστότοπο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας αποτελούν
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί
εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους
στον ιστότοπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από
τρίτους. Η Εταιρία διαθέτει αναφορικά με την ιστοσελίδα και καθένα από τα στοιχεία
που την απαρτίζουν (όπως εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, εικόνες,
σχήματα, κείμενα κλπ) αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης για την Ελλάδα και έχει τη
δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά
δικαώματα της προσωπικότητας και η οποία δεν παραχωρεί καμία άδεια και κανένα
δικαίωμα πέραν της ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας.
Το λογότυπο Diagon, Diammond Diagnostics, MTD Diagnostics, Petriview είναι
εμπορικά σήματα της Diagon, ltDiammond Diagnostics Inc., Petriview Ltd.και της
MTD Diagnostics αντίστοιχα. Επίσης, οι εμπορικές ονομασίες Dcell360, Dcel560,
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Coag4D,Coag2D,Prolyte,Easylyte,Spotlyte,Illyte

είναι

TRADEMARKS

των

αντίστοιχων κατασκευαστών.
3.4. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά,
μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε
συναφής ενέργεια χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Σε
διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες θα θεωρηθεί ότι αποτελούν προσβολή
των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία
διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει
προκληθεί σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Ευθύνη Χρήστη
4.1. Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις
πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστοτόπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση
τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Κάθε χρήστης
χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε
περιεχόμενό του ιστότοπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει
συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες να προβούν σε
οποιαδήποτε πράξη
Περαιτέρω, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet
(Netiquette)» αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς με τρόπο που να μην παρεμποδίζει
την χρήση του από τρίτους, ο δε χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα
με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε
πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’
αυτόν (διαδικτυακό τόπο).
4.2. Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για: 1. αποστολή,
δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε
περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη
προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την
εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή,
δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε
περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της
ανηλικότητας κ.λ.π, 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με
άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν
δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές
πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή
αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες
εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με
άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε
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ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή
με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς
λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν
σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον
εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6.
ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7.
παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών
δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

5. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας
5.1. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους
χρήστες του ιστοτόπου.
5.2. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ή αποθετική
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα
κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο χρήστης του ιστοτόπου ή τρίτος από
αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών
και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και
πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες
παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται
μέσω αυτού. Στις παραπάνω αιτίες συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή
παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών
(χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι
οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα
τη λειτουργία του ιστοτόπου.
5.3. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του
ιστοτόπου ή εν γένει αδυναμίας εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας
ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα τρίτων.
5.4. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στον
ιστότοπο να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται
του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του ιστοτόπου για την
εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική
ειδοποίηση του χρήστη.
5.5. Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, την χρήση του
ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας ΣΕΙΒ, τον Κώδικα Ηθικής Επαγγελματικής
Πρακτικής και τις Κατευθυντήριες Γραμμές Συμμόρφωσης για την Προστασία του
Ελεύθερου Ανταγωνισμού.
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6. Σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες
6.1. Η ιστοσελίδα του www.diagon.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε
διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία
ευθύνη φέρει η Eταιρία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα
τους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιασθεί κατά την
επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί
απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική
ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.
6.2. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις
υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ούτε και
συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα
ανακύψει κατά την επίσκεψη των εν λόγω ιστοσελίδων, αποκλειστικός υπεύθυνος
είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας.
7. Πολιτική Απορρήτου
7.1. Αυτή η ενότητα δηλώνει την Πολιτική Απορρήτου κάτω από την οποία εσείς, ο
επισκέπτης του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να αντιστοιχίσει με αυτόν τον
ιστότοπο ("Ιστοσελίδα"), ο οποίος ανήκει στην Ιατρική Τομή Ε.Ε.
7.2. Η Εταιρία σέβεται την ιδιωτικότητά του χρήστη και θέλει να προστατέψει τα
προσωπικά του στοιχεία για το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης. Είναι υπεύθυνη
για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται. Με τον όρο
«επεξεργασία» νοείται η απόκτηση, καταγραφή, αποθήκευση, οργάνωση και
τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές είναι πληροφορίες
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον μοναδικό εντοπισμό, επικοινωνία ή
εντοπισμό ενός μόνο ατόμου ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλες πηγές για να
αναγνωρίσουν μεμονωμένα ένα μεμονωμένο άτομο. Τα Προσωπικά στοιχεία μπορεί
να είναι σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών
αρχείων, καθώς και αρχείων που βασίζονται σε χαρτί, για παράδειγμα: όνομα,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και διεύθυνση αλληλογραφίας.
Διαβάστε

αυτή

την

Πολιτική

Προστασίας

Προσωπικών

Δεδομένων

πριν

χρησιμοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα ή υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες σε
εμάς. Με τη συμπλήρωση και υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων,
συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και στην εν γένει επεξεργασία τους σύμφωνα
για τους σκοπούς περιγράφονται παραπάνω. Ενδέχεται οι παρόντες όροι να
τροποποιηθούν εάν αυτό είναι απαραίτητο. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο να
ελέγχετε τακτικά την παρούσα σελίδα. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η εκ
νέου συγκατάθεσή σας λόγω των τροποποιήσεων, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Εάν
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δεν αποδέχεστε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλώ
μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα.
Οι χρήστες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών
πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή
τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών
αυτών από τρίτους.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
8.1. H Εταιρία δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την
ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού. Δηλώνεται ρητά ότι η Εταιρία ακολουθεί
και εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία προστασίας των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα όπως αυτή ισχύει .
8.2.

Η

παρούσα

Δήλωση

Προστασίας

Προσωπικών

Δεδομένων

και

οι

επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας
ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα
www.diagon.gr, την επεξεργασία και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την
Εταιρία και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η
παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά
και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο χρήστης παρέχει με τη συγκατάθεση
του στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με την Εταιρία μέσω της
παρούσας ιστοσελίδας. Τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την
Εταιρία δεν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
αφορούν στη φυλετική, εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις
θρησκευτικές και φιλοσοφικές

πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική

οργάνωση, ούτε πρόκειται για επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών
δεδομένων, δεδομένων που αφορούν στην υγεία, στη σεξουαλική ζωή του φυσικού
προσώπου ή στoν γενετήσιο προσανατολισμό του.
8.3 Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για την παρούσα ιστοσελίδα
έχει οριστεί η ετερόρρυθμή εταιρία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Ε.Ε.» η οποία εκπροσωπείται
από τον Βασίλειο Κακαβέλο καθώς και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων ο Χρήστος Μίγκος ενώ αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία θα
είναι οι υπεύθυνοι οι πωλητές και τεχνικοί για την καταγραφή παραγγελιών ή
διενέργεια προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΗ E.E.». Η
επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι δυνατή
τηλεφωνικώς στον αριθμό 2310930500 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση info@iatrikitomi.gr, ή με επιστολή στην Εξυπηρέτηση Πελατών, στη
διεύθυνση 2ο χλμ Λαγκαδά – Κολχικού , Τ.Κ. 57200, Τ.Θ. 371, ΛΑΓΚΑΔΑΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, υπόψη customer service..
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8.4. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης
ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Εταιρία, προκειμένου οι χρήστες του
ιστοτόπου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την εταιρία, να
ενημερώνονται για προωθητικές ενέργειες ή προσφορές, να τους παρέχονται
απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα και αιτήματα που θέτουν. Οι πληροφορίες
που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας έχουν σκοπό να
μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της,

να καθορίσουν τις απαιτήσεις των

χρηστών, να συνδράμουν στη βελτίωση των παροχών και να διευκολύνουν στις
συναλλαγές με την εταιρία.
8.5. Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας, ζητείται από τον χρήστη να συμπληρώσει υποχρεωτικά το όνομα και τη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν
και άλλες πληροφορίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. Η Εταιρία κάνει
χρήση των πληροφοριών που της παρέχει ο χρήστης για την πραγματοποίηση
επικοινωνίας με αυτόν, την επίλυση ερωτημάτων που της θέτει καθώς και για την
πληρέστερη ενημέρωση του σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρίας.
8.6. Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα. Ο χρήστης του παρόντος
διαδικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να πληροφορείται για νέα
κατόπιν αιτήματος στην ιστοσελίδα, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την
αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με
το ταχυδρομείο. Ο χρήστης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης
τέτοιων μηνυμάτων. Ακόμα, του παρέχεται η δυνατότητα λήψης ενημερωτικών
ηλεκτρονικών φυλλαδίων στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, εάν δηλώσει ρητά ότι
επιθυμεί την παροχή αυτής της υπηρεσίας.
8.7. Με τη χρήση της ιστοσελίδας συλλέγονται αυτόματα και κάποια μη προσωπικά
στοιχεία όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου (IP) του υπολογιστή, η ημερομηνία και η
ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, οι ενότητες στις οποίες περιηγείται, τα προϊόντα
που επιλέγει να προβάλει. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν προσωπικά στοιχεία
του ατόμου που αποκτά πρόσβαση και περιηγείται στην ιστοσελίδα και συνεπώς ο
χρήστης παραμένει ανώνυμος. Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι να διαπιστωθούν
οι προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσει η Εταιρία τις παροχές της.
8.8. Η Εταιρία δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν
συνδέεται με την Εταιρία τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες της. Οι τυχόν απαραίτητες
διαβιβάσεις δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τους χρήστες πραγματοποιούνται
πάντοτε με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και υπό τη δέσμευση της μη παράβασης των
όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
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9. Cookies
9.1.Όπως και οι περισσότεροι διαδικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί
cookies, έτσι ώστε η Ιατρική Τομή Ε.Ε. να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες
κάθε φορά που κάποιος χρήστης περιηγείται στον ιστότοπό της. Ορισμένα cookies
είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσει ο χρήστης να μετακινηθεί στον ιστότοπο
και να χρησιμοποιήσει τα χαρακτηριστικά του. Χωρίς αυτά, δεν θα ήταν δυνατό να
προσδιοριστεί ο αριθμός των μοναδικών χρηστών αυτού του ιστότοπου ή να
χρησιμοποιηθούν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτόματη σύνδεση στις υπηρεσίες
του ιστοτόπου.
9.2.Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο
του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών ενός διαδικτυακού τόπου και
χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την
προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να
καθορίζονται οι δημοφιλείς διαδικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την
πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα - διαδικτυακό τόπο που επιθυμεί.
9.3.Τα cookies βοηθούν τον χρήστη να διατηρεί τις ρυθμίσεις που έκανε στην
ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες που εισήγαγε ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η
χρήση του διαδικτυακού τόπου.
9.4.Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του
χρήστη του διαδικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών
μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο
διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να
επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε
φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή,
εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες πρέπει να
γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή
αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.
10. Λοιποί όροι
10.1. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή
θεωρηθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται
από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι
οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.
10.2. Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή
περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της Εταιρίας δεν συνιστά σε
καμία περίπτωση και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή
οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή
από το νόμο.
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11. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει ο
ιστότοπος
Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με
την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με
όλους τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν
ανακοινωθεί μέσω αυτής.
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