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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο Σπηλαιολογικός Ελληνικός Ερευνητικός Όμιλος, εν συντομία ΣΠΕΛΕΟ είναι νόμιμο σωματείο
και ο σκοπός του είναι η προαγωγή της Επιστήμης, του Αθλητισμού και της Φυσιολατρίας στο
χώρο των Σπηλαίων και γενικά των καρστικών μορφών, καθώς και η διάδοση και ανάπτυξη
πολιτιστικών αξιών στον Ελληνικό και διεθνή χώρο. Το σωματείο παρουσιάζει την δράση του στο
στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (www.speleo.gr), υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης, οι οποίοι
όροι αποτελούν τη μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και το www.speleo.gr,
ισχύοντες σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου
www.speleo.gr, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης από πλευράς του επισκέπτη.
Ο επισκέπτης των σελίδων του Δικτυακού μας τόπου (www.speleo.gr) οφείλει να διαβάσει
προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών
μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους
αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο
του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το
www.speleo.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις
προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και
εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και
προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού
μας τόπου.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο διαδικτυακός τόπος www.speleo.gr αποτελεί μια ενημερωτική ιστοσελίδα των δράσεων του
ανωτέρω σωματείου.
Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το www.speleo.gr και τις υπηρεσίες του, δε
δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους
παρόντες όρους χρήσης.
Η χρήση του www.speleo.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.
Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του www.speleo.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί,
αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν
προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης
οποιασδήποτε ευθύνης μας.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)
Το www.speleo.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και
σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών bannersπου τυχόν
χρησιμοποιηθούν. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση
τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και

www.speleo.gr
φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.speleo.gr σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες
των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε
άλλο τρόπο. Το www.speleo.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με
τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.speleo.gr και για την οποιαδήποτε
τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και
φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.speleo.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων
αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα
υπηρεσιών του www.speleo.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου,
του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε
δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης,
αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε
τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου
τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και
όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το
www.speleo.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το
δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με
οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.speleo.gr.
Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο www.speleo.gr έχουν τεθεί
για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ
Ο επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και
τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει
τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του
περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται
κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ
απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον
Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας
τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών
υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

www.speleo.gr
Ο Δικτυακός μας τόπος δεν επεξεργάζεται κανένα προσωπικό δεδομένο του επισκέπτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES
Ο διαδικτυακός μας τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την
υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που
αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη,
εφόσον ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies στον παρόντα ιστότοπο ΔΕΝ
χρησιμοποιούνται.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε
διαφορά προκύψει με το www.speleo.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι
χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί
άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε
πλήρη ισχύ.
Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους
χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην
κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

