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Ηλεκτρονικής Εφαρμογής “eKOK” & “eKOK (free dition)” και ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ www.ekok.gr

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο διαδικτυακός τόπος www.eKOK.GR ανήκει στoν “EKOK”  Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης αποτελεί  παραγωγή και

ιδιοκτησία του “EKOK” εκτός από τις περιπτώσεις όπου επισημαίνεται ρητώς η όποια άλλη προέλευση του περιεχομένου.

Ο “EKOK”  διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου σύμφωνα με τους

παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί πριν προβεί σε

επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων, των εφαρμογών και πληροφοριών του διαδικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή

στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και

συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του “EKOK”  πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να

μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον

χρησιμοποιεί  σύμφωνα με το νόμο,  και τους παρόντες όρους χρήσης.  Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου

πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν

αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου “EKOK” προς τους

πολίτες.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του “EKOK”  και

του χρήστη/επισκεπτών ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης

δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους

παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν

ισχύ  στο  σύνολό  τους.  Ο  “EKOK”  .EKOK.GR  διατηρεί  μονομερώς  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί,  προσθέτει,  μεταβάλλει  το

περιεχόμενο  ή  τις  υπηρεσίες  του  διαδικτυακού  του  τόπου,  καθώς  και  τους  όρους  χρήσης  αυτού,  οποτεδήποτε  κρίνει  τούτο

αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου

νομικού πλαισίου.



ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το  συνολικό  περιεχόμενο  του  παρόντος  διαδικτυακού  τόπου  και  οι  δημοσιεύσεις  στο  σύνολό  τους  αποτελούν  πνευματική

ιδιοκτησία  των  υπηρεσιών  του  “EKOK”   και  προστατεύονται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας.

Συγχρόνως όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας

Creative  Commons  Αναφορά  Δημιουργού-Μη  Εμπορική  Χρήση-Όχι  Παράγωγα  Έργα  4.0  Διεθνές  (CC  BY-NC-ND  4.0)  όπως

προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Σύμφωνα με αυτή δεν επιτρέπεται ολική ή μερική αντιγραφή του περιεχόμενου του Διαδικτυακού Τόπου για κερδοσκοπική χρήση,

μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου, για προσωπική ή δημόσια εμπορική χρήση. Σε

περιπτώσεις μη κερδοσκοπικής ή μη εμπορικής χρήσης αρκεί να γίνεται μια αναφορά του URL του “EKOK” . Για οποιαδήποτε

άλλη χρήση απαιτείται η ρητή και έγγραφη άδεια του “EKOK” 

Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων και δεν ανήκει στον “EKOK” .EKOK.GR δεν καλύπτεται από

την παρούσα άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί

στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (Links)

Ο παρών διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό

σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε Διαδικτυακούς Τόπους τρίτων

δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή

αναρτούν.  Οι  τρίτοι  –  φορείς  των  Διαδικτυακών  Τόπων  υπεύθυνοι  κατά  το  νόμο  –  φέρουν  την  αποκλειστική  ευθύνη  για  το

περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης

του διαδικτυακού τόπου του “EKOK” αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι  με την επίσκεψη σε

διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο του “EKOK” και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Επίσης ο “EKOK” .EKOK.GR δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους θα είναι διαθέσιμες κάθε

στιγμή ούτε μπορεί να ελέγξει την ανανέωση του περιεχομένου τους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ / DISCLAIMERS

Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό τόπο παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Παρότι

καταβάλλεται  κάθε  προσπάθεια  ώστε  οι  πληροφορίες  που  παρέχονται  να  είναι  κατά  το  δυνατόν  ακριβείς,  πλήρεις,  αληθείς,

επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα, ο “EKOK” .EKOK.GR δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα

οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί  με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο “EKOK” .EKOK.GR δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή



έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική, ειδική ή αποθετική) ζημία

του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου ο “EKOK” .EKOK.GR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του

δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους

σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ως εκ τούτου ο “EKOK” .EKOK.GR δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων

υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για

οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη

που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε

φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από το διαδικτυακό

τόπο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται,

ενοικιάζονται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την

οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Η συλλογή,

επεξεργασία  και  διαχείριση  των  προσωπικών  δεδομένων  από  το  Διαδικτυακό  Τόπο  υπόκειται  στους  όρους  της  παρούσας

δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία

του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των χρηστών της διαδικτυακής πύλης. Για το

σκοπό αυτό, δε γίνεται καμία καταγραφή των στοιχείων σύνδεσης των απλών χρηστών με χρήση cookies ή άλλων μηχανισμών. Τα

cookies τα οποία χρησιμοποιούνται από τη διαδικτυακή πύλη αφορούν μόνο την τρέχουσα συνεδρία των χρηστών και έχουν ως

στόχο την υποβοήθηση και αξιοποίηση των συστημάτων διαμοιρασμού φόρτου εργασίας και υψηλής διαθεσιμότητας. Η καταγραφή

των στοιχείων πρόσβασης, όπως η IP διεύθυνση, γίνεται με τρόπο ανώνυμο και μόνο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων

χρήσης της διαδικτυακής πύλης, μέσω του συστήματος Google Analytics. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης προϋποθέτει την

αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος Google Analytics από το χρήστη. Τα υπόλοιπα στοιχεία πρόσβασης τα οποία τυπικά



καταγράφονται στα log files των εξυπηρετών ιστοσελίδων διέπονται από κανόνες προστασίας, αξιοποίησης και καταστροφής τους

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού Τόπου διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές

διατάξεις καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

Στα  πλαίσια  επικοινωνίας  των  χρηστών  του διαδικτυακού  τόπου  του  “EKOK” με  τις  υπηρεσίες  του  παρέχεται  η  δυνατότητα

αναζήτησης και εύρεσης των τηλεφωνικών αριθμών κλήσης του υπευθύνου του, καθώς και αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου  (e-mail)  στους  προσωπικούς  -  υπηρεσιακούς  λογαριασμούς  του.  Η  αποστολή  των  μηνυμάτων  ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail) σε υπηρεσιακό ή ατομικό λογαριασμό υπάρχει πιθανότητα να μην φθάσει στον παραλήπτη για λόγους που

δεν  εμπίπτουν  στο  διαχειριστικό  πεδίο  του  “EKOK”  .  Η  χρήση  διαφορετικών  λειτουργικών  συστημάτων,  εξειδικευμένων

προγραμμάτων  προστασίας  antivirus,  firewalls,  όπως  επίσης  και  τα  προγράμματα  που  χρησιμοποιούν  οι  διακομιστές

αλληλογραφίας, μπορούν να διοχετεύσουν το απεσταλμένο μήνυμα σε μη αναγνώσιμο προορισμό (φίλτρα διαχείρισης μηνυμάτων

spam, κακόβουλης – ανεπιθύμητης αλληλογραφίας κ.τ.λ). Ως εκ τούτου, προκειμένου περί αιτημάτων που αποστέλλονται με αυτό

τον τρόπο (e-mail), παρακαλούνται οι χρήστες της υπηρεσίας αυτής, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο του “EKOK”

για την επιβεβαίωση λήψης των απεσταλμένων αιτημάτων τους, ιδιαίτερα δε όταν διαπιστώνουν καθυστέρηση στην ανταπόκριση

σε αυτά. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών από μέρους του κοινού, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων που

αναφέρθηκαν, ιδιαίτερα όταν συντρέχουν καταληκτικές ημερομηνίες για διεκπεραίωση υποθέσεων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και

συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες (όπως ενδεικτικά

και όχι περιοριστικά το Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως

ισχύει  σήμερα.  Οποιαδήποτε  διάταξη  των  ανωτέρω όρων καταστεί  αντίθετη  προς  το  νόμο,  παύει  αυτοδικαίως  να  ισχύει  και

αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

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.

ekok Privacy Policy



This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their 'Personally Identifiable Information'

(PII) is being used online. PII, as described in US privacy law and information security, is information that can be used on its own or

with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy

policy carefully to get a clear understanding of how we collect,  use, protect or  otherwise handle your Personally  Identifiable

Information in accordance with our website.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your credit card information or other details to

help you with your experience.

When do we collect information?

We collect information from you when you place an order or enter information on our site.

Provide us with feedback on our products or services 

How do we use your information?

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a

survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

      • To allow us to better service you in responding to your customer service requests.

      • To quickly process your transactions.

      • To ask for ratings and reviews of services or products

How do we protect your information?

Our website is scanned on a regular basis for security holes and known vulnerabilities in order to make your visit to our site as

safe as possible.

We do not use Malware Scanning.

We do not use an SSL certificate

      • We only provide articles and information. We never ask for personal or private information like names, email addresses, or

credit card numbers.

Do we use 'cookies'?



We do not use cookies for tracking purposes

You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You

do this through your browser settings. Since browser is a little different, look at your browser's Help Menu to learn the correct way

to modify your cookies.

If you turn cookies off, some features will be disabled. that make your site experience more efficient and may not function properly.

However, you will still be able to place orders .

Third-party disclosure

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information unless we provide users with

advance  notice.  This  does  not  include  website  hosting  partners  and  other  parties  who  assist  us  in  operating  our  website,

conducting our business, or serving our users, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also

release information when it's release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others'

rights, property or safety. 

However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Third-party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third-party products or services on our website. These third-party sites

have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of

these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Google

Google's advertising requirements can be summed up by Google's Advertising Principles. They are put in place to provide a

positive experience for users. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en 

We have not enabled Google AdSense on our site but we may do so in the future.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is the first state law in the nation to require commercial websites and online services to post a privacy policy. The law's

reach stretches well beyond California to require any person or company in the United States (and conceivably the world) that



operates websites collecting Personally Identifiable Information from California consumers to post a conspicuous privacy policy

on its website stating exactly the information being collected and those individuals or companies with whom it is being shared. -

See more at: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

According to CalOPPA, we agree to the following:

Users can visit our site anonymously.

Once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page or as a minimum, on the first significant page after

entering our website.

Our Privacy Policy link includes the word 'Privacy' and can easily be found on the page specified above.

You will be notified of any Privacy Policy changes:

      • On our Privacy Policy Page

Can change your personal information:

      • By emailing us

How does our site handle Do Not Track signals?

We honor Do Not Track signals and Do Not Track, plant cookies, or use advertising when a Do Not Track (DNT) browser mechanism

is in place.

Does our site allow third-party behavioral tracking?

It's also important to note that we allow third-party behavioral tracking

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

When it comes to the collection of personal information from children under the age of 13 years old, the Children's Online Privacy

Protection Act (COPPA) puts  parents in  control.  The Federal  Trade Commission,  United  States'  consumer  protection agency,

enforces the COPPA Rule, which spells out what operators of websites and online services must do to protect children's privacy

and safety online.

We do not specifically market to children under the age of 13 years old.

Fair Information Practices

The Fair Information Practices Principles form the backbone of privacy law in the United States and the concepts they include have

played a significant role in the development of data protection laws around the globe. Understanding the Fair Information Practice



Principles  and  how  they  should  be  implemented  is  critical  to  comply  with  the  various  privacy  laws  that  protect  personal

information.

In order to be in line with Fair Information Practices we will take the following responsive action, should a data breach occur:

We will notify you via email

      • Within 7 business days

We also agree to the Individual Redress Principle which requires that individuals have the right to legally pursue enforceable rights

against  data  collectors  and processors  who fail  to  adhere  to  the  law.  This  principle  requires  not  only  that  individuals  have

enforceable rights against data users, but also that individuals have recourse to courts or government agencies to investigate

and/or prosecute non-compliance by data processors.

CAN SPAM Act

The CAN-SPAM Act is a law that sets the rules for commercial email, establishes requirements for commercial messages, gives

recipients the right to have emails stopped from being sent to them, and spells out tough penalties for violations.

We collect your email address in order to:

      • Send information, respond to inquiries, and/or other requests or questions

To be in accordance with CANSPAM, we agree to the following:

      • Not use false or misleading subjects or email addresses.

      • Identify the message as an advertisement in some reasonable way.

      • Include the physical address of our business or site headquarters.

      • Monitor third-party email marketing services for compliance, if one is used.

      • Honor opt-out/unsubscribe requests quickly.

      • Allow users to unsubscribe by using the link at the bottom of each email.

If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, you can email us at

ekokdlp@gmail.com and we will promptly remove you from ALL correspondence.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information below.
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