ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ

Άξζξν 1 - Εθαξκνγή
1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ (“Όξνη & Πξνυπνζέζεηο”)
ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη (κέζσ δηαδηθηχνπ) απφ ηελ Data SMS κέζσ ηνπ δηθηχνπ θάζε
θνξέα παξνρήο θηλεηήο ηειεπηθνηλσλίαο (“Φνξέαο παξνρήο”) κε ηνλ νπνίν ν Σειηθφο ρξήζηεο
δηαηεξεί ζπλδξνκή (“πλδξνκή Κηλεηήο Σειεθσλίαο”), αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη ππεξεζίεο
απηέο πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ή φρη ζηνπο παξφληεο Όξνπο & Πξνυπνζέζεηο. Οη
(πνιπκεζηθέο) ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη (κέζσ δηαδηθηχνπ) απφ ηελ Data SMS κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ (ελδεηθηηθά) παηρλίδηα, κελχκαηα θεηκέλνπ, ήρνπο ή/θαη αξρεία εηθφλαο ή/θαη
παξφκνηεο ππεξεζίεο (“Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ”) πνπ παξέρνληαη απφ ην δίθηπν ηνπ Φνξέα
παξνρήο κέζσ Τπεξεζηψλ χληνκσλ Μελπκάησλ (“ΡSMS”), GPRS”, 3G” ή άιισλ κέζσλ.
1.2 Κακία εμαίξεζε απφ απηνχο ηνπο Όξνπο & Πξνυπνζέζεηο δελ ζα ηζρχεη, κε ηελ εμαίξεζε
πξφηεξεο ξεηήο γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο απφ ηελ Data SMS γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε.
1.3 Η Data SMS δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπο Παξφληεο Όξνπο θαη
Πξνππνζέζεηο, αλαιακβάλεη φκσο ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ην παξφλ θείκελν γηα θάζε
ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε.

Άξζξν 2 - Παξνρή ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ
2.1 Ο ηειηθφο ρξήζηεο αηηείηαη ηελ Τπεξεζία Πεξηερνκέλνπ απφ ηελ Data SMS. Η Τπεξεζία
Πεξηερνκέλνπ παξέρεηαη ζηνλ Σειηθφ ρξήζηε κέζσ ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηθηχνπ ηνπ Φνξέα
παξνρήο.
2.2 Απαγνξεχεηαη ζηνπο αλειίθνπο λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ ηεο Data
SMS πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο. Η Data SMS δελ επζχλεηαη θαζ’
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε πεξίπησζε πνπ αλήιηθνη θάλνπλ ρξήζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ.

2.3 Οη ρξήζηεο απνδέρνληαη φηη πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ θαη φηη είλαη
ππεχζπλνη γηα ην αλ νη ππεξεζίεο ηνπο ηθαλνπνηνχλ πιήξσο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε
αγνξά απηψλ.

Άξζξν 3 – Τπνρξεψζεηο Υξεζηψλ
3.1 Οη ρξήζηεο απνδέρνληαη θαη ζπκθσλνχλ φηη ζα θάλνπλ ζχλλνκε θαη πξφζθνξε ρξήζε
ησλ δηαδηθηπαθψλ ζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ, ππνθείκελνη έθηνο ησλ άιισλ θαη ζηε λνκνζεζία
πνπ αθνξά ζηελ δηάδνζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Ειιάδα πξνο θξάηε κέιε ηεο Επξσπαηθήο
Έλσζεο θαη ηξίηεο ρψξεο. Ωο εθ ηνχηνπ νη ρξήζηεο δε ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ
δηαδηθηπαθψλ ζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηελ νπνία παξαβηάδνπλ ηνπο παξφληνπο Όξνπο θαη
Πξνυπνζέζεηο, ηνπο λφκνπο, απνθάζεηο, βιάπηνπλ ηξίην πξφζσπν ηδηαίηεξα αλήιηθν,
παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ (πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) θαη γεληθά
πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζην λφκν θαη ζηα ρξεζηά ήζε.
3.2 Οη ρξήζηεο απαγνξεχεηαη λα παξαπιαλήζνπλ νπνηνλδήπνηε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ
ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ ηεο Data SMS, λα δεκηψζνπλ, θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηε θήκε
ηεο Data SMS ή ηξίησλ.
3.3 Οη ρξήζηεο απαγνξεχεηαη λα εγθαηαζηήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
νπνηνπδήπνηε είδνπο απηφθιεηε ή κε εμνπζηνδνηεκέλε δηαθήκηζε, ή κε δεηεζέληα απφ ην
ιήπηε κελχκαηα (spam), αιπζηδσηέο επηζηνιέο, ζπζηήκαηα ππξακίδσλ.
3.4 Οη ηειηθνί ρξήζηεο δελ ζα ζηέιλνπλ κνιπζκέλα κελχκαηα ζηελ Data SMS, νχηε θαη ζα
εγθαηαζηήζνπλ ςεθηαθνχο ηνχο ή νπνηνλδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ θψδηθα, αξρεία ή
πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα λα παξεκβιεζνχλ, θαηαζηξέςνπλ ή πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία
νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ ή λα εκπνδίζνπλ άιινπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζειίδεο
δηαδηθηχνπ ή ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ.
3.5 Ωο εθ ηνχηνπ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, θαζψο γεληθά ε παξάλνκε
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πεξηερνκέλνπ, ε Data SMS δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηελ πξφζβαζε ησλ εθάζηνηε
ρξεζηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο. Επίζεο, νη ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα απνδεκηψζνπλ ηελ Data
SMS γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά. Η κε ελάζθεζε απφ ηελ Data SMS ησλ εθ ησλ

παξφλησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ δηθαησκάησλ ηεο δε ζπλεπάγεηαη παξαίηεζή ηεο απφ ηα
δηθαηψκαηα απηά.

Άξζξν 4 - Υξεψζεηο
4.1 Η Data SMS δε ζρεηίδεηαη κε θαλέλα ηξφπν, δηαηεξεί ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή ζπλδέεηαη
εκπνξηθά απφ θάπνην απφ ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνληαη ή/θαη εκπνξηθή εηαηξεία. Σα
εκπνξηθά ζήκαηα, ηα ζεκάδηα εμππεξέηεζεο, ηα logos (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο
πεξηνξηζκφ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νλνκάησλ πξντφλησλ θαη εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ) είλαη
ηδηνθηεζία ησλ αληίζηνηρσλ εηαηξεηψλ.
4.2 Οη ρξεψζεηο (“Υξεψζεηο”) δειψλνληαη ζηελ ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν γηα ζπλδξνκέο ή
άιιεο κνξθήο ρξεψζεηο ζηηο Τπεξεζίεο Πεξηερφκελνπ. ηελ πεξίπησζε θαλνληθήο ζπλδξνκήο,
νη ρξεψζεηο πηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ ζπλδξνκεηή απφ ην Φνξέα παξνρήο. Ο Σειηθφο
ρξήζηεο κε ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ παξαρσξεί ξεηψο ηελ άδεηά ηνπ γηα
ρξέσζε θαη δεζκεχεηαη γηα ηελ πιήξε απνπιεξσκή ησλ Υξεψζεσλ.

Άξζξν 5 - Αιιαγέο ηηκψλ
5.1 Η Data SMS δηαηεξεί πάληα ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηαζδήπνηε ή φισλ ησλ ηηκψλ χζηεξα
απφ πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε ζηελ ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ πεξίπησζε ηειηθψλ
ρξεζηψλ κε ζπλδξνκή, χζηεξα απφ αλαθνίλσζε κέζσ SMS.

Άξζξν 6 - Λήμε θαη Αθχξσζε
5.1 Η Λήμε ηεο Τπεξεζίαο Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ζχκθσλα
κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ησλ
ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ.
5.2 Εάλ (α) ν Σειηθφο ρξήζηεο παξαιείςεη ηελ πιεξσκή ησλ Υξεψζεσλ εληφο ηεο δεισκέλεο
πεξηφδνπ ζηε ζπλδξνκή Κηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ κε ην Φνξέα παξνρήο ή (β) ε Data SMS (i)
έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη πσο ν Σειηθφο ρξήζηεο ελεξγεί ή έρεη ελεξγήζεη θαηά παξάβαζε

απηψλ ησλ Όξσλ & πλζεθψλ ή ησλ Όξσλ & πλζεθψλ Πεξηερνκέλνπ ή (ii) δεηείηαη ξεηά
απφ ην Φνξέα παξνρήο λα πξάμεη αλάινγα, ηφηε ε Data SMS κπνξεί λα αθπξψζεη άκεζα φιεο
ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ πξνο ηνλ Σειηθφ ρξήζηε.
5.3 Η Data SMS δελ ζα θέξεη θακία επζχλε απέλαληη ζηνλ Σειηθφ ρξήζηε ή/θαη ηξίηα κέξε σο
απνηέιεζκα ηεο ιήμεο ηεο Τπεξεζίαο Πεξηερνκέλνπ.
5.4 ηελ πεξίπησζε ιήμεο ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ πξνο ηνλ Σειηθφ ρξήζηε, ν Σειηθφο
ρξήζηεο δελ ζα έρεη θαλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο πηζαλψλ ππφινηπσλ Τπεξεζηψλ
Πεξηερνκέλνπ ή πηζησηηθψλ κνλάδσλ ιήςεο ζε κηα ζπλδξνκή.

Άξζξν 7 - Πλεπκαηηθά Δηθαηψκαηα
7.1 Εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε απηνχο ηνπο Όξνπο & Πξνυπνζέζεηο, φιεο νη
επξεζηηερλίεο, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, εκπνξηθά ζήκαηα, δηθαηψκαηα ζρεδίσλ, δηθαηψκαηα
κνληέισλ ή/θαη άιια (πλεπκαηηθά) δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ
ή/θαη ηελ Σνπνζεζία ζην web, απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Data SMS, ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο ή
άιισλ λφκηκσλ θαηφρσλ.
7.2 Η Data SMS παξέρεη ζηνλ Σειηθφ ρξήζηε έλα πεξηνξηζκέλν, κε απνθιεηζηηθφ, κε
κεηαβηβάζηκν θαη ειεχζεξα αλαθαινχκελν δηθαίσκα ρξήζεο γηα ηε ιήςε, παξαιαβή ή/θαη
πξνβνιή Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ.
7.3 Εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Data SMS, ν Σειηθφο ρξήζηεο απαγνξεχεηαη
ξεηψο λα αλαπαξάγεη, ηξνπνπνηήζεη, εθηειέζεη, κεηαθέξεη, δηαλείκεη, πνπιήζεη, δεκηνπξγήζεη
παξάγσγα πξντφληα ή ρξεζηκνπνηήζεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ πνπ
έρεη ιάβεη, δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ηξφπνπο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη
ζπκθσλήζεη ξεηά γξαπηψο ε Data SMS.
7.4 Ο Σειηθφο ρξήζηεο απνδεκηψλεη ηελ Data SMS θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε έλαληη ηεο
Data SMS γηα ηηο ζπλέπεηεο παξαβηάζεσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Data SMS ή ηξίησλ
κεξψλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ.

Άξζξν 8 - Επζχλε
8.1 Η ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ θαη ηεο Σνπνζεζίαο ζην δηαδίθηπν ηεο Data SMS
δηεμάγεηαη θάησ απφ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε. Η Data SMS θαηαβάιιεη
πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ. Η
Data SMS δελ κπνξεί λα εγγπεζεί πσο νη Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο
ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε, νχηε πσο ε ιήςε, παξαιαβή ή/θαη πξνβνιή ησλ Τπεξεζηψλ
Πεξηερνκέλνπ ζα είλαη ρσξίο δηαθνπέο ή ζθάικαηα.
8.2 Ο Σειηθφο ρξήζηεο αλαγλσξίδεη πσο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεπηθνηλσλίαο, φπσο νη
Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ, ππφθεηληαη ζηε δπλαηφηεηα εδξαίσζεο ή/θαη ζπληήξεζεο κηαο
ζχλδεζεο, πσο ε πνηφηεηα ηεο ζχλδεζεο κπνξεί λα κελ είλαη ηζφηηκε ή επαξθήο ζε θάζε
ηνπνζεζία θαη ζηηγκή θαη πσο νη Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά ή
λα ηίζεληαη πξνζσξηλά εθηφο δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ παξεκβνιψλ πνπ πξνθαινχλ θπζηθνί
παξάγνληεο (ζήξαγγεο, βνπλά, θηίξηα θ.ιπ.) ή ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπληήξεζεο ζην
δίθηπν ηνπ Φνξέα παξνρήο.
8.3 Εάλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ν Σειηθφο ρξήζηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη
απξφζθνπηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ, απηφ δελ ζα νδεγήζεη ζε θακία πεξίπησζε
ζε νπνηνδήπνηε δηθαίσκα κείσζεο ησλ ρξεψζεσλ γηα ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ, νχηε ζε
δηθαίσκα επηζηξνθήο πιεξσκψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί.
8.4 ε θακία πεξίπησζε δελ ζα ζεσξεζεί ε Data SMS ππεχζπλε γηα δεκηέο θάζε είδνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κνιχλζεσλ ηνπ πιηθνχ ή/θαη ινγηζκηθνχ ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ ηνπνζεζία ζην web ή ηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ
Πεξηερνκέλνπ ή Τπεξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ ιεθζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχλδεζε κε ηηο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ. Είλαη
επζχλε ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο δεκηάο
απηήο ηεο θχζεο.
8.5 Σα πεξηερφκελα ηεο ηνπνζεζίαο ζην web έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Ωζηφζν,
ε Data SMS δελ κπνξεί λα παξέρεη νπνηαδήπνηε εγγχεζε ζρεηηθά κε ηε θχζε, αθξίβεηα ή
πεξηερφκελν απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Η Data SMS δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα
νπνηαδήπνηε ζθάικαηα, παξαιείςεηο, αλαθξίβεηεο, παξεξκελείεο, θαζπζηεξήζεηο ή κε
έγθπξεο παξαγγειίεο ή εηδνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπ Internet ή ηνπ εθαξκνζηένπ

ζεκείνπ πιεξνθνξίαο.

Άξζξν 9 - Επεμεξγαζία
9.1 Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ ζηνλ Σειηθφ ρξήζηε, ε Data SMS
ζπγθεληξψλεη θαη επεμεξγάδεηαη (δειαδή: ζπγθεληξψλεη, απνζεθεχεη, πξνβάιιεη, παξέρεη ζε
ηξίηα κέξε, νξγαλψλεη θαη ζπλδπάδεη) νξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα θίλεζεο
ζρεηηθά κε ηνλ Σειηθφ ρξήζηε.
9.2 Η Data SMS ζα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε απνθιεηζηηθά φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηε δήισζε απνξξήηνπ ηεο, ε νπνία κπνξεί λα πξνβιεζεί θαη λα ιεθζεί απφ
ηελ ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν. Αλά πάζα ζηηγκή ε Data SMS ζα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο
ηνπ Σειηθνχ ρξήζηε ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο
απνξξήηνπ.

Άξζξν 10 - Επηινγή Εθαξκνζηένπ Δηθαίνπ
9.1 Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο, πνπ ηπρφλ αλαθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο ζα είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηα ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.

Άξζξν 11 - Σειηθέο Δηαηάμεηο
11.1 Η Data SMS δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο απηψλ ησλ Όξσλ & Πξνυπνζέζεηο αλά
δηαζηήκαηα. Οη αιιαγέο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο κέζσ δεκνζίεπζεο
ζηελ ηνπνζεζία ηεο Data SMS ζην δηαδίθηπν. Οη αιιαγέο απηέο ζα πξέπεη λα θξίλνληαη σο
απνδεθηέο εάλ νη ζπλδξνκεηέο ζπλερίζνπλ ηε ρξήζε ή ιήςε ησλ Τπεξεζηψλ Data SMS
χζηεξα απφ κηα δεισκέλε πεξίνδν ζηελ νπνία ζα πινπνηείηαη.
11.2 Η Data SMS έρεη ηελ επίζεκε έδξα ηεο ζηελ Αζήλα, φπνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην
Εκπνξηθφ Επηκειεηήξην κε αξηζκφ 282419. Η απνζηνιή ηεο αιιεινγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηηο
Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ ή απηνχο ηνπο Όξνπο & Πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηε

δηεχζπλζε Data SMS, 25

ε

Μαξηίνπ 11, 15233 Υαιάλδξη, Αζήλα, κέζσ ειεθηξνληθήο

αιιεινγξαθίαο ζηε δηεχζπλζε Info.gr@nviasms.com ή κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο
ζην +2110120187.
Άξζξν 12 - Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ
12.1 Η πξφζβαζε ζε απηή ηελ ηζηνζειίδα δε ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη
νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή πιεξνθνξία. Ο πειάηεο-ρξήζηεο ζπκθσλεί ζηελ νξζή ηέιεζε ηεο
δεηνχκελεο ππεξεζίαο θαη δέρεηαη γηα ιφγνπο πξνψζεζεο ή / θαη δηαθήκηζεο
i - Σελ ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα ζε κηα βάζε
δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ππφ ηνλ
ηίηιν "Μάξθεηηλγθ"
II - Σελ απνζηνιή δηαθήκηζεο ή άιινπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή
ειεθηξνληθφ ηξφπν: sms, απνζηνιή κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλνπ, θαμ, θιπ.
III - Σε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη ε εηαηξεία, γηα
ιφγνπο πξνψζεζεο ή/θαη δηαθεκηζεο.
12.2 Η εηαηξία ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε/ ρξήζηε γηα ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
αλάθιεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο, θαζψο θαη ηνπ δηθαησκαηφο ηνπ ζηελ πιεξνθφξεζε, ηελ
πξφζβαζε, ηελ δηφξζσζε, ή/ θαη ηελ δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, κε ηελ
απνζηνιή

e-mail

ζην

info.gr@nviasms.com

ή

κέζσ

ηειεθψλνπ/θαμ

θαιψληαο

ζην

2110120187 ή κε έγγξαθε θνηλνπνίεζε πξνο ηελ Εηαηξεία, αλαγξάθνληαο φλνκα θαη
επψλπκν, θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ή άιιν έγθπξν έγγξαθν, ηε δηεχζπλζε απνζηνιήο
αιιεινγξαθίαο, αίηεκα, εκεξνκελία θαη ππνγξαθή.

