ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης
Αυτός ο ιστότοπος, www.olympicbrewery.gr («ιστότοπος») λειτουργεί από την Oλυμπιακή
Ζυθοποιία Α.Ε. («Ολυμπιακή Ζυθοποιία», «εμείς», «εμάς», «μας»). Αυτή η Πολιτική
Αποδεκτής Χρήσης καθορίζει τους όρους μεταξύ μας, βάσει των οποίων έχετε πρόσβαση
στον ιστότοπό μας. Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ισχύει για όλους τους χρήστες και
τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας.
Η χρήση από εσάς του ιστοτόπου σας σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμμορφώνεστε με όλες
τις πολιτικές, που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, η οποία
συμπληρώνει τους όρους χρήσης μας, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και
την Πολιτική Cookie https://fix-beer.gr/wp-content/uploads/2018/05/ΟΒ_GDPR-CompliantCookies-Policy_el.pdf

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών (ΓΕΜΗ) στην Ελλάδα με αριθμό
ΓΕΜΗ 046596022000 και έχουμε την έδρα μας στη Νέα Κηφισιά Αττικής, οδός Ελαιών 59, ΤΚ
14564,. Από καιρό σε καιρό οι θυγατρικές μας μπορούν να λειτουργούν ή να συνεισφέρουν
στον ιστότοπό μας. Οι θυγατρικές μας είναι οποιαδήποτε από τις θυγατρικές μας εταιρείες ή
εταιρείες χαρτοφυλακίου και οποιαδήποτε θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας
χαρτοφυλακίου.
Απαγορευμένες χρήσεις
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας:
• Με οποιονδήποτε τρόπο, που να παραβιάζεται ισχύουσα τοπική, εθνική ή διεθνή
νομοθεσία ή κανονισμός.
• Με οποιοδήποτε τρόπο, παράνομο ή δόλιο ή που να έχει παράνομο ή δόλιο σκοπό ή
αποτέλεσμα.
• Με σκοπό να βλάψει ή να προσπαθήσει να βλάψει τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
• Για να στέλνετε, να λαμβάνετε εν γνώσει μας, να ανεβάζετε, να κατεβάζετε, να
χρησιμοποιείτε ή να επαναχρησιμοποιείτε οποιοδήποτε υλικό, που δεν συμμορφώνεται με
τα πρότυπα περιεχομένου (δείτε παρακάτω).
• Να μεταδίδετε ή να προμηθεύεστε την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη
εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή διαφημιστικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής
παρόμοιας προσβολής (spam).
• Να διαβιβάζετε εν γνώσει σας οποιαδήποτε δεδομένα ή να στέλνετε ή να ανεβάζετε
οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, trojan horses, σκουλήκια, βόμβες χρονικού
διαστήματος, καταγραφείς πληκτρολόγησης, spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο
επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή σχεδιασμένο να επηρεάζει δυσμενώς
τη λειτουργία οποιουδήποτε υπολογιστή λογισμικού ή υλικού.
Συμφωνείτε επίσης:
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• Να μην αναπαραγάγετε, να αντιγράφετε ή να επαναπωλείτε οποιοδήποτε τμήμα του
ιστοτόπου μας, κατά παράβαση των διατάξεων των όρων χρήσης μας https://fix-beer.gr/wpcontent/uploads/2018/05/ΟΒ_GDPR-compliant-Terms-of-Use._el.pdf
• Να μην προσπελάσετε, χωρίς εξουσιοδότηση, παρεμβολές, ζημιές ή διαταραχές:
• οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου μας,
• κάθε εξοπλισμό ή δίκτυο, στο οποίο αποθηκεύεται ο ιστότοπός μας,
• κάθε λογισμικό, που χρησιμοποιείται για την παροχή του ιστοτόπου μας ή
• κάθε εξοπλισμό, δίκτυο ή λογισμικό, που ανήκει ή χρησιμοποιείται από
οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
• Να μην μοιράζεστε περιεχόμενο στο δικτυακό μας τόπο με άτομα, που βρίσκονται κάτω
από την νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα, στην οποία διαμένουν.
Διαδραστικές υπηρεσίες
Μπορούμε από καιρό σε καιρό να παρέχουμε διαδραστικές υπηρεσίες στον ιστότοπό μας,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό:
•

Δωμάτια συζήτησης (chat rooms).

•

Πίνακες ανακοινώσεων.

•

Διαγωνισμοί

Σε περίπτωση που παρέχουμε οποιαδήποτε Διαδραστική Υπηρεσία, θα σας δώσουμε σαφείς
πληροφορίες σχετικά με το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν αυτή έχει μετριαστεί
και ποιό είδος μετριασμού χρησιμοποιείται (συμπεριλαμβανομένου του εάν είναι
ανθρώπινο ή τεχνικό).
Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να εκτιμήσουμε τους πιθανούς κινδύνους για τους
χρήστες από τρίτους, όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε Διαδραστική Υπηρεσία, που
παρέχεται στον ιστότοπό μας και θα αποφασίσουμε σε κάθε περίπτωση, αν είναι σκόπιμο να
χρησιμοποιήσετε τη μετριοπάθεια της σχετικής υπηρεσίας χρήση) υπό το πρίσμα των εν
λόγω κινδύνων. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εποπτεύουμε, να
παρακολουθούμε ή να μετριάζουμε οποιαδήποτε Διαδραστική Υπηρεσία, που παρέχουμε
στον ιστότοπό μας και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για τυχόν απώλειες ή ζημιές, που
προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας από χρήστη, κατά
παράβαση των προτύπων περιεχομένου, αν η υπηρεσία έχει μετριαστεί ή όχι.
Σε περίπτωση, που κάνουμε μέτρηση μιας διαδραστικής υπηρεσίας, θα σας παρέχουμε
συνήθως ένα μέσο επικοινωνίας με τον συντονιστή, σε περίπτωση που προκύψει κάποια
ανησυχία ή δυσκολία.
Πρότυπα περιεχομένου
Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για οποιοδήποτε υλικό, που συνεισφέρετε στον
ιστότοπό μας («συνεισφορές») και σε οποιεσδήποτε σχετικές αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες.
Πρέπει να συμμορφώνεστε με το πνεύμα και το γράμμα των ακόλουθων προτύπων. Τα
πρότυπα ισχύουν για κάθε μέρος οποιασδήποτε συνεισφοράς, καθώς και για το σύνολο της,
και επιπλέον των όρων ή απαιτήσεων, που παρέχονται στο σημείο υποβολής.
Οι συνεισφορές πρέπει:
• Να είναι ακριβείς (όπου δηλώνουν γεγονότα).
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• Να έχουν πραγματοποιηθεί (όπου δηλώνουν τις απόψεις τους).
• Να είναι σύμφωνες με το Ελληνικό δίκαιο και με το δίκαιο οποιασδήποτε χώρας στις οποίες
αναρτούνται.
Οι συνεισφορές δεν πρέπει:
• Να περιέχουν οποιοδήποτε υλικό είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε άτομο.
• Να περιέχουν οποιοδήποτε υλικό είναι άσεμνο, προσβλητικό, μισητό ή προκλητικό.
• Να προωθούν σεξουαλικό υλικό.
• Να προωθούν τη βία.
• Να προωθούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας,
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
• Να προωθούν ανεύθυνη συμπεριφορά ή χρήση αλκοόλ.
• Να παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα βάσης
δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
• Να είναι πιθανό να παραπλανήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο.
• Να γίνονται κατά παράβαση οποιουδήποτε νομικού καθήκοντος έναντι τρίτου, όπως
συμβατικό καθήκον ή υποχρέωση εμπιστοσύνης.
• Να προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
• Να απειλούν, να κακοποιούν ή να εισβάλουν στην ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου ή να
προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπη ανησυχία.
• Να είναι πιθανό να παρενοχλήσουν, να αναστατώσουν, να στεναχωρήσουν, να
προειδοποιήσουν ή να ενοχλήσουν οποιοδήποτε άλλο άτομο.
• Να χρησιμοποιηθούν για να υποδηλώσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ή να παραπλανήσουν
σχετικά με την ταυτότητά σας ή την αφοσίωσή σας σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
• Να δώσουν την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, αν αυτό δεν συμβαίνει.
• Να υποστηρίζουν, να προωθούν ή να βοηθούν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, όπως (για
παράδειγμα μόνο) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κακή χρήση υπολογιστή.
Αναστολή και τερματισμός
Θα αποφασίσουμε, κατά απόλυτη και αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, εάν υπήρξε
παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης μέσω της χρήσης του ιστοτόπου μας.
Όταν έχει σημειωθεί παραβίαση αυτής της Πολιτικής, ενδέχεται να προβούμε στις ενέργειες,
που θεωρούμε κατάλληλες.
Η μη συμμόρφωση με αυτήν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης συνιστά ουσιώδη παραβίαση
των όρων χρήσης https://fix-beer.gr/wp-content/uploads/2018/05/ΟΒ_GDPR-compliantTerms-of-Use._el.pdf, με τους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και
μπορεί να οδηγήσει στη λήψη όλων ή οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
• Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιήσετε τον
ιστότοπό μας.
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• Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη κατάργηση κάθε ανάρτησης ή υλικού, που ανεβάσατε στον
ιστότοπό μας.
• Προειδοποίηση προς εσάς.
• Δικαστικές ενέργειες εναντίον σας για επιστροφή όλων των εξόδων στη βάση
αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων διοικητικών και
νομικών εξόδων), που προκύπτουν από την παραβίαση.
• Περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας.
• Ενημέρωση τέτοιων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπου το κρίνουμε
απαραίτητο.
Αποκλείουμε την ευθύνη για ενέργειες, που γίνονται σε απάντηση σε παραβιάσεις αυτής της
Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Οι απαντήσεις, που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική δεν
περιορίζονται και μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε εύλογη.
Αλλαγές στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης
Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτήν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ανά πάσα στιγμή
τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό
για να λάβετε γνώση των αλλαγών, που πραγματοποιούμε, καθώς είναι νομικά δεσμευτικές
για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις, που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική
Αποδεκτής Χρήσης μπορούν, επίσης, να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις,
που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.
Ενημερώθηκε Μάιος 2018
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