Terms of use
TELESMA BUSINESS TECHNOLOGIES SA
Terms of use of www.telesma.gr (herein after the “Website”)
Valid as of 08-06-2020
PLEASE READ CAREFULLY THE TERMS OF USE OF OUR WEBSITE
BEFORE USE. THESE TERMS OF USE APPLY TO YOUR ACCESS AND
USE OF THE WEBSITE.
THE WEBSITE IS AVAILABLE TO YOU FOR ACCESS AND USE ONLY IF
YOU AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS THAT ARE MENTIONED
HERE BELOW.
IF YOU DO NOT AGREE TO ALL TERMS OF USE, THEN YOU ARE NOT
ALLOWED TO ACCESS OUR WEBSITE.
THROUGH ACCESSING OR USING OUR WEBSITE, YOU DECLARE THAT
YOU AGREE AND ACCEPT YOUR OBLIGATIONS AS DERIVED BY THESE
TERMS OF USE.
1. WEBSITE USER ADEQUACY

This Website is provided by TELESMA Business Technologies SA
(hereinafter referred to as “the Company”) and is available to both legal
entities and individuals over the age of 16 who can enter into legally binding
agreements under the current legislation. If you do not meet the requirements,
you may not use the Website.
2. TERMS OF USE MODIFICATION

The Company has the right to revise and update the present Terms of Use at
any time. After such modifications to the Website and/or to the Terms of Use
are applied, if you continue to use the Website, you accept the said
modifications. Each part of the Website may be modified, filled in, deleted or
updated without any other further notice and/or at the sole discretion of the
Company.
3. PRIVACY POLICY

The Company’s Privacy Policy governs the use of information collected or
provided by you on the Website. To get acquainted with the Company’s
Privacy Policy (GDPR), click on this link: Privacy Policy.

4. LICENSE – WEBSITE PROPERTY

The entire content of the Website (hereinafter the “Content”), including,
without limitation, texts, news, graphics, photographs, charts, pictures,
services and archives of all kinds are characterized as intellectual property
and are governed by national, European and international Intellectual
Property provisions.
Therefore, reproduction, republication, copying, storage, sale, transmission,
distribution, publication, execution, downloading, translation and modification
of any part of the website is expressly prohibited and in any way without the
express written consent of the Company. The registered trademarks and
names on this Website are submitted trademarks and are protected by the
above-mentioned copyright laws. By way of exception, individual parts of the
content of the website may be stored or copied on a simple personal
computer strictly for personal use without the intention of commercial
exploitation. In the case of storing or copying content from it, the Website
should be referred to as the source of origin, although this does not in any
way imply the granting of intellectual property rights. Some elements
contained on the Website and originating from other agencies are
characterized as the intellectual property of the originators.
5. WEBSITE USE RESTRICTIONS

In addition to other limitations set forth in the present Terms of Use, you agree
to the following:
1. You shall not conceal the source of information transmitted through the
Website.
2. You shall not provide false or misleading information through the Website.
3. You shall not log in and use any services, information, applications, etc.
available through the Website in a way that is not expressly permitted by
the Company.
4. You shall not import / upload to the site items containing viruses, Trojan
horses, worms, time bombs or other computer programming routines that
are intended to cause damage, interference, interception, or capture of any
system, of the Website or of the Information, or which violate the
intellectual property rights of others.

6. LINKS WITH OTHER WEB SITES

•

External links. The Website may contain links to third-party websites
and resources (linked sites). These linked locations are provided for
your convenience only and not as sites whose content is approved by
the Company. The Company does not provide any promises or
warranties as to the accuracy, precision, performance or quality of any
content, software, service or application available in any linked site.
The Company is not responsible for the availability of the linked sites or
the content or activities of these sites. If you decide to sign in to
affiliated sites, you shall do so at your own risk. In addition, the use of

•

linked sites is subject to the applicable policies, terms and conditions,
including, but not limited to, the privacy policy of the linked site.
Internal links. Linking any part of the Website except by the Company
through a plain text link is strictly prohibited unless there is a separate
business agreement with the Company. Any web site or other device
that provides a link to the Website or any part within it, is not allowed
to (a) reproduce the Content, (b) use a browser or margin environment
around the Content, (c) imply in any way that the Company approves it;
(d) misinterpret any situation, including its relationship with the
Company; (e) present false information about the Company’s services;
and (f) use any logo or trademark of the company without the prior
express written permission of the Company.

7. TERMINATION – SUSPENSION OF THE WEBSITE

You agree that the Company, at its absolute discretion, is entitled to terminate
or suspend the use of the Website, its content and / or your information, at
any time and for any reason, or without reason, even if access and use
continue to be allowed to others. By such suspension or termination of use,
you are required to (a) immediately discontinue the use of the Website and
the services provided by it, and (b) destroy any copy of the content you have
created. Your access to the Website, to the information or to the services
after the termination, suspension or interruption of the above, constitutes an
illegal entry. In addition, you agree that the Company is not liable to you or to
any third party for any termination or suspension of your access to the
Website, to the information and / or to the services provided by it.
8. LIMITATION OF RESPONSIBILITIES

The Company makes every effort to ensure that the information on the site
and its content as a whole is accurate, clear, valid, complete, correct and
available.
In no event, including negligence, the Company is to be held liable for any
damage that may be caused to you or the public by reason of the use of the
website www.telesma.gr.
9. VISITOR OBLIGATIONS

The visitor of the Website is required to comply with the relevant provisions of
the Greek, European and International Law and the relevant legislation
governing telecommunications. In addition, the visitor of the Website must
refrain from any illegal and abusive use of the Network content. The visitor of
the Website assumes responsibility for any form of damage caused to the
Website by the visitor due to inappropriate actions. In the event of any claim,
administrative or legal action against the Company concerning the Website,
due to any form of infringement, the visitor of the Website responsible for
such infringement undertakes to intervene in the relevant court proceedings,
to keep the Company harmless and to indemnify the Company if a
compensation or any other form of penalty is required from the Company.

10. APPLICABLE LAW AND OTHER TERMS

The present contract of use is governed by the provisions of Greek and
International Law, as well as the Directives and Regulations of the European
Law. It is interpreted on the basis of good faith and business ethics. In the
event that a provision is found to be unlawful and, therefore, void, it shall
automatically cease to be valid, without in any way prejudicing the validity of
the rest of the terms. Competent tribunals for any emerging disputes arising
from this are the Courts of Athens.
For any issue regarding the Website, please contact the Company by
sending an e-mail to the address: contact@telesma.gr or write to us at:
TELESMA BUSINESS TECHNOLOGIES SA, 77, Alexandras Ave., 11474
Athens, Greece.

Όροι Χρήσης
ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.telesma.gr (εφεξής, η «Ιστοσελίδα»)
Σε ισχύ από 08-06-2020
•

•

•

•

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗN ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗN ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η
ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ,
ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.
1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα παρέχεται από την ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (εφ’ εξής η Εταιρεία) και διατίθεται τόσο σε νομικά όσο
και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν
νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν
δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την
Ιστοσελίδα.
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες
Όρους Χρήσης και την Ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή. Μετά από την
πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους Χρήσης
ή/και την Ιστοσελίδα, εφ’ όσον συνεχίζετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας,
αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές. Κάθε και οποιοδήποτε στοιχείο της
Ιστοσελίδας είναι ενδεχόμενο να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να
διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση ‘η/και κατά την απόλυτη
κρίση της Εταιρείας .
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας
διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς
στην Ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας πατήστε στον σχετικό σύνδεσμο:
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
4. ΑΔΕΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (εφ’ εξής το Περιεχόμενο)
συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών,
φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους
αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις
εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,
πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, µμετάφραση και
τροποποίηση κάθε μέρους της Ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και µε
οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της
Εταιρείας. Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε
αυτήν την Ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις
προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση,
επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μπορεί να
αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό
υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική
εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από
την Ιστοσελίδα, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και
αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται
στην Ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.
5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους
Χρήσης, συμφωνείτε µε τα ακόλουθα:
1. Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που
μεταδίδονται µέσω της Ιστοσελίδας.
2. Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες µέσω της
Ιστοσελίδας.
3. Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες,
εφαρμογές κλπ. που διατίθεται µέσω της Ιστοσελίδας µε τρόπο που δεν
επιτρέπεται ρητά από την Εταιρεία
4. Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς,
Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού
υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την
υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή
των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας άλλων.
6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

•

Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις
προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι

•

συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται µόνο για την ευκολία σας
και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση
της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον
αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα
οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής
υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η Εταιρεία δεν είναι
υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του
περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν
αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται µε
δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των
συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ισχύουν, συµπεριλαµβανόµενης, αλλά όχι
περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.
Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε τμήμα της
Ιστοσελίδας από άλλη εταιρεία εκτός µέσω σύνδεσης απλού κειμένου
απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό
σύνδεσης µε την Εταιρεία. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που
παρέχει σύνδεση προς την Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε τμήμα της, δεν
επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί
περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το
Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι η Εταιρεία την
εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση,
συµπεριλαµβανόµενης της σχέσης της µε την Εταιρεία, (ε) να
παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες της
Εταιρείας, και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της
Εταιρείας χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας .

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να
τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και
των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε
λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίζει
να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της
χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας
και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε
αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση σας
στην Ιστοσελίδα, στις πληροφορίες της ή στις υπηρεσίες της μετά από τον
τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη
παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται
έναντι σας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή
αναστολή της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα, τις πληροφορίες της ή/και τις
υπηρεσίες που αυτή παρέχει.
8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Eταιρεία καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί
ότι οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας και το περιεχόμενό της στο σύνολό του
είναι ακριβή, σαφή, έγκυρα, πλήρη, σωστά και διαθέσιμα.

Σε καμία περίπτωση, συµπεριλαµβανόµενης και αυτής της αμέλειας, δεν
προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε
εσάς ή/και στο κοινό εξ αφορμής της χρήσης της Ιστοσελίδας.
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται µε τις
σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη
σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο επισκέπτης
της Ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική
χρήση του περιεχομένου του Διαδικτύου. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας
αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε
ή/και προκληθεί στην Ιστοσελίδα λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε
περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής
κατά της Εταιρείας για την Ιστοσελίδα, λόγω οποιασδήποτε μορφής
παράβασής του, ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση
αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να
κρατήσει την Εταιρεία αβλαβή και να αποζημιώσει την Εταιρεία στην
περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης
ποινής.
10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και
Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού
Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη
προς το νόμο και είναι, ως εκ τούτου, άκυρη ή ακυρώσιμή, παύει αυτοδικαίως
να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την
παρούσα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την Ιστοσελίδα, μπορείτε να
επικοινωνείτε µε την Εταιρεία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
διεύθυνση contact@telesma.gr ή στηn διεύθυνση: ΤΕΛΕΣΜΑ Τεχνολογίες
Επιχειρήσεων ΑΕ, Λ. Αλεξάνδρας 77, 11474, Αθήνα.

