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Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων [1]

Ταυτότητα Διαδικτυακού Ιστότοπου (ΔΙ)
Ο παρών ΔΙ ανήκει στο φορέα Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, με έδρα Λαμία Τ.Κ. 35100.
Ο φορέας συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 GDPR της Ε.Ε)
Όροι Χρήσης
Η χρήση του παρόντος ΔΙ, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔΙ
αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης - χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους
όρους χρήσης του ΔΙ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης
της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ΔΙ.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και
χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους
χρήσης του ΔΙ καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Όλο το περιεχόμενο του ΔΙ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα
τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video,
ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και
σήματα υπηρεσιών του ιδιοκτήτη του παρόντος ΔΙ και κατά περίπτωση και του Ελληνικού Δημοσίου
και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Ο Δήμος διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας
αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το
σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.
Το περιεχόμενο του ΔΙ διατίθενται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το
περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του διαχειριστή του ΔΙ.
Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του,
ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη
συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή
αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του
ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ΔΙ και
φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή
εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί
φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του
περιεχομένου του παρόντος ΔΙ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το imfth@otenet.gr [2]
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του ΔΙ υπόκειται
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στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και
διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας
ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να
ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ΔΙ παρακαλούνται να
ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής
χρήση του ΔΙ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Ο διαχειριστής του ΔΙ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί
οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς
και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.
Ο διαχειριστής του ΔΙ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά
στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ΔΙ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο (το
διαχειριστή του ΔΙ), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή
σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν
αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων
υπηρεσιών - πληροφοριών του.
Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή του ΔΙ προκειμένου να
διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την
διαγραφή του.
Ο παρών ΔΙ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται
υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο
διαχειριστής του ΔΙ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι
δικτυακοί τόποι ακολουθούν.
Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας;
Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό σε αυτόν τον ΔΙ ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε
να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε
να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα
που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.
Επιγραμματικά τα δικαιώματά σας είναι τα ακόλουθα:

Ανάκληση συναίνεσης
Αίτημα πρόσβασης
Διόρθωση προσωπικών δεδομένων
Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Αίτημα φορητότητας προσωπικών δεδομένων
Αμφισβήτηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ
Χρήση περιοχών αλληλεπίδρασης (interactive areas)
Ο διαχειριστής του ΔΙ έχει τη δυνατότητα να παράσχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων
και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) στον ΔΙ. Χρήση κάποιας από τις περιοχές
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αλληλεπίδρασης συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της
επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της
επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες
ενέργειες:

χρήση περιοχής αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα
νομοθεσία,
δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα
δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό,
υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως
καθορίζεται από τον διαχειριστή του ΔΙ, κατά την κρίση του,
δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να
προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του διαχειριστή του ΔΙ
ή των χρηστών του,
δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
παραποίηση της ταυτότητας του,
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να
χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα τον ΔΙ ή ενέργεια που κατά την
κρίση του διαχειριστή του ΔΙ εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους χρήστες του σε νομικές
ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.
Cookies
Χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία κειμένου που αποκαλούνται cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να
οργανώσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης που λαμβάνετε από τον ΔΙ. Τα αρχεία αυτά
ενδέχεται να σας αναγνωρίζουμε με μοναδικό τρόπο κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα
μας. Μπορείτε πολύ εύκολα να τα διαγράψετε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε
ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή. Σε κάθε νέο επισκέπτη εμφανίζουμε στο κάτω
μέρος της σελίδας ειδική προειδοποίηση ότι χρησιμοποιούμε cookies.
Υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας
Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης της επισκεψιμότητας του ΔΙ, οι οποίες καταγράφουν και
αποθηκεύουν δεδομένα για τις επισκέψεις σας σύμφωνα με τις κατά περίπτωση όρους προστασίας
των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύουν. Ρωτήστε μας ποιες υπηρεσίες εκάστοτε
χρησιμοποιούμε για να μπορέσετε να αποτανθείτε σε αυτές για περισσότερες πληροφορίες. Δεν
χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες αυτές για να σας αναγνωρίσουμε με μοναδικό τρόπο, αλλά μόνο για
να έχουμε μια απεικόνιση γενικών δεδομένων για το βαθμό και τον ρυθμό των επισκέψεων του
συνόλου των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας.
Περιορισμός ευθύνης του Δήμου - Δήλωση αποποίησης
Το περιεχόμενο του ΔΙ διατίθεται «ως έχει» και ο Δήμος δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη,
σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα
του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Ο Δήμος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν
ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών,
επιλογών και περιεχομένων του ΔΙ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση
των παρόντων όρων. Επίσης, ο Δήμος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα
περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα
δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως ο Δήμος δεν εγγυάται ότι ο ΔΙ
ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων
το περιεχόμενο τίθεται προς διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα
επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο
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επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Δήμος.
Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Ο ΔΙ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους
συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των
επισκεπτών/ χρηστών του ΔΙ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους
αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν
αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από
τον διαχειριστή του ΔΙ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις
πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο
επισκέπτης/ χρήστης του ΔΙ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον
από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΔΙ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή
αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις
σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι
αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και
αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν
αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΔΙ και του επισκέπτη/ χρήστη των
σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών
δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί
εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΙ συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν
απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των
παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ΔΙ από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη
δικαιοδοσία των Δικαστηρίων.
Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών
ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα παρακαλούμε αποστείλατε
ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση imfth@otenet.gr [2]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»

Πηγή URL (modified on 01/06/2018 - 21:24):http://imfth.gr/node/4689
Σύνδεσμοι
[1] http://imfth.gr/content/oroi-hrisis-prostasia-prosopikon-dedomenon [2] mailto:imfth@otenet.gr
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