
Όροι Χρήσης, Πολιτική Aπορρήτου 

και χρήση Cookies 
  

Στην photospirit  έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύουμε τα προσωπικά 

δεδομένα των επισκεπτών μας και να παρέχουμε ασφαλείς διαδικτυακές υπηρεσίες. Η 

επίσκεψή σας στο site μας είναι ελεύθερη.  Για την ενημέρωσή σας για προσφορές 

προϊόντων και υπηρεσιών  έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε φόρμα ενημέρωσης, 

στην οποία  απαιτείται η καταγραφή προσωπικών σας στοιχείων (oνοματεπώνυμο, e-

mail και τηλέφωνο επικοινωνίας). 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο αναφορικά με την 

διαδικασία συλλογής και χρήσης των στοιχείων σας, την πολιτική απορρήτου, την 

χρήση Cookies και την έκταση της ευθύνης μας. 

 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων 

Η photospirit δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες κατά τη 

διάρκεια της πλοήγησης στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της. Αν ο χρήστης 

αποφασίσει να ζητήσει επικοινωνία, θα πρέπει να δώσει το ονοματεπώνυμό του, 

email επικοινωνίας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του. Τα δεδομένα αυτά 

προορίζονται αποκλειστικά για την επικοινωνία των διαχειριστών με τους χρήστες  

Η photospirit διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει περιοδικά emails ενημερώνοντας 

σας για θέματα που σχετίζονται με προσφορές. (Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη 

λήψη των διαφημιστικών e-mails μας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο 

διαγραφής στο κάτω μέρος κάθε τέτοιας αλληλογραφίας ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου). 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν δίνονται σε τρίτους. Η photospirit θα 

παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία σας μόνο εάν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή σε 

έκτακτες περιπτώσεις προκειμένου να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των 

χειριστών των υπηρεσιών της. 

Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να πληρούν 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 



1. Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ή παραπλανητικά. 

2. Δεν πρέπει να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων. 

3. Δεν πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

4. Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα 

προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, ή παραπλανητικής διαφήμισης. 

5. Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά. 

6. Δεν πρέπει να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία. 

7. Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή οποιονδήποτε άλλο 

κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο 

σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα. 

8. Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε, μας εξουσιοδοτείτε 

πλήρως για τον έλεγχο και την χρήση των πληροφοριών αυτών. H photospirit 

δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους χρήσης. 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμπληρώνετε πρέπει να είναι αυτή 

στην οποία έχετε τακτικά πρόσβαση. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε από 

τους χρήστες να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των Λογαριασμών τους, εάν 

θεωρήσουμε ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η photospirit διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το κείμενο αυτό. Στην περίπτωση 

αυτή θα ανανεώνεται και η ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης που βρίσκεται στο 

τέλος του κειμένου αυτού. Όταν πρόκειται για ουσιαστικές αλλαγές του κειμένου, θα 

σας ενημερώνουμε μέσω εμφανούς ανακοίνωσης στο site μας. 

 

Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εξής κύριους λόγους: 

▪ Για την επικοινωνία και ενημέρωσή σας για παρεχόμενες υπηρεσίες φωτογράφησης ή 

προιόντα φωτογραφικά ή/και αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες προσφορές 

 

Πολιτική χρήσης Cookies 

Η photospirit χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία 

των επισκεπτών του, χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για αυτούς. 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον ηλεκτρονικό 



υπολογιστή των επισκεπτών ενός site και είναι μια τυποποιημένη μέθοδος 

καταγραφής των προτιμήσεων των επισκεπτών. Μπορείτε να ενημερωθείτε 

αναλυτικά για τα cookies στοhttp://www.allaboutcookies.org. 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του site της photospirit δεν επιθυμεί τη χρήση 

cookies, μπορεί να αποκλείσει τη δημιουργία τους από τις ρυθμίσεις του browser του. 

Η χρήση των cookies (Google Analytics cookies), επιτρέπει στη photospirit, να 

αναγνωρίζει και να μετράει τον αριθμό των επισκεπτών και να παρακολουθεί την 

επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων του site για τη βελτίωση του περιεχομένου 

και την προσαρμογή του site στις συνήθειες των επισκεπτών στην πλοήγησή τους. 

Έτσι επιχειρείται μια συνολική βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του site, 

εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα σε αυτό, 

μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν εύκολα αυτό που χρειάζονται. 

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης 

(browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies 

μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου της ιστοσελίδας. 

 

Πληροφορίες/διευκρινίσεις και περιορισμός ευθύνης μας σε σχέση με 

συνδέσμους δικτυακών τόπων που αναφέρονται στην σελίδα μας 

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους 

τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι, οι εν λόγω άλλες ιστοσελίδες συνδέονται 

απλώς για να παρέχουν πληροφορίες μόνο και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Δεν 

έχουμε κανέναν έλεγχο, δεν δεχόμαστε και εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη 

για άλλες ιστοσελίδες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα των άλλων ιστοσελίδων 

(συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με δικτυακούς τόπους κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το Facebook) και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 

απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύπτει από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να 

έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με την 

ιστοσελίδα μας, θα το πράττετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. 

Τέλος, δε θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεών μας εφόσον 

η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας εμποδίζεται ή αποτρέπεται για οποιοδήποτε 

λόγο που εκφεύγει της σφαίρας επιρροής μας. 

http://www.allaboutcookies.org/


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Η photospirit σας δίνει περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη 

αποκλειστική, ανακλητή άδεια για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Όλα τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, σήματα 

υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε μη) της ιστοσελίδας 

και των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες και το περιεχόμενο αυτών, οποιαδήποτε 

βάση δεδομένων λειτουργεί από εμάς, ολόκληρος ο σχεδιασμός ιστοσελίδας, το 

κείμενο, τα γραφικά, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, ήχος, δεδομένα, 

όλες οι συλλογές λογισμικού, ο υποκείμενος κώδικας πηγών και το λογισμικό, καθώς 

και όλες οι επιλογές τους, ο συντονισμός, η διαρρύθμιση και η ενίσχυσή τους θα 

παραμείνουν στην ιδιοκτησία μας. 

Κανένα στοιχείο/όρος του ανωτέρω κειμένου, εν όλω ή εν μέρει, δεν μπορεί να 

αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, διανεμηθεί, εκδοθεί, ληφθεί 

ηλεκτρονικά, εμφανιστεί, αναρτηθεί, εκτελεστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε 

μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, να πωλείται, ενοικιάζεται, μεταπωληθεί, να δοθεί 

άδεια, να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή την με 

οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της 

photospirit ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός εάν οριστεί άλλως 

ρητώς δυνάμει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε, ωστόσο, να 

ανακτήσετε και να εμφανίσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε μια οθόνη 

υπολογιστή, να αποθηκεύετε το εν λόγω περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή (αλλά 

όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε 

δίκτυο). Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναπαραγωγή, τροποποίηση, 

αντιγραφή, διανομή, προβολή, εκτέλεση ή χρήση για εμπορικούς σκοπούς 

οποιωνδήποτε εκ των υλικών, πληροφοριών ή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, 

χωρίς την άδειά μας. Εάν η λήψη, αντιγραφή, αναδιανομή, αναμετάδοση ή 

αναδημοσίευση υλικού επιτρέπεται από το νόμο, θα κάνετε ανεξάρτητη απόδοση ή / 

και δεν θα κάνετε καμία αλλαγή ή διαγραφή οποιωνδήποτε αναφορών σε συντάκτες, 

εμπορικό σήμα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων. Αναγνωρίζετε ότι δεν 

αποκτάτε οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας με τη λήψη κατοχυρωμένου υλικού. 

Οποιαδήποτε παράβαση των περιορισμών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή 



πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, που μπορεί να σας υποβάλει σε αστικές ή / και ποινικές κυρώσεις.  

Η λέξη photospirit, τα λογότυπα photospirit και οι παραλλαγές αυτών που βρίσκονται 

στην Ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη photospirit και κάθε χρήση 

των σημάτων αυτών γίνεται προς όφελος της photospirit. Δεν μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το όνομα, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα photospirit χωρίς τη ρητή 

άδεια μας. 

 


