ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMG
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία ισχύος: Μάρτιος 2018
Οι παρόντες Όροι χρήσης σε συνδυασμό με την Πολιτική απορρήτου SMG («οιΌροι»)
περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Service Management
Group, LLC και οι θυγατρικές εταιρείες της («SMG» ή «εμείς’ ή «εμάς») σας παρέχουν
πρόσβαση στους ιστοτόπους, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των
εφαρμογών για κινητά, με τις οποίες οι παρόντες Όροι συνδέονται ή στις οποίες αναφέρονται
(συλλογικά οι «Υπηρεσίες SMG»).
Πριν την πρόσβαση σε και τη χρήση των Υπηρεσιών SMG, διαβάστε προσεκτικά του παρόντες
Όρους. Αποτελούν τη νομική συμφωνία ανάμεσα στην SMG και εσάς.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMG ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΝΑ
ΠΡΑΤΤΕΤΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMG ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΑΣ, Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ SMG,
ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρόντες ‘Οροι περιλαμβάνουν διατάξεις που περιορίζουν
την ευθύνη μας απέναντί σας και προϋποθέτουν την επίλυση τυχόν διαφορών μαζί μας
μέσω τελικής και δεσμευτικής διαιτησίας σε μεμονωμένη βάση και όχι ως μέρος
συλλογικής ή αντιπροσωπευτικής διαδικασίας. Βλ. «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Ενότητα 7) και «ΕΠΙΛΥΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ» (Ενότητα 9) παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.
ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ SMG, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SMG.
1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Όρων ορίζεται στο πάνω μέρος της παρούσας
ιστοσελίδας. Καθώς προσθέτουμε νέες δυνατότητες, ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους
παρόντες Όρους. Η SMG μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή
ενημερώνοντας τους Όρους. Κάθε τέτοια τροποποίηση είναι δεσμευτική. Επομένως, θα πρέπει
να επισκέπτεστε περιοδικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνεστε για τους Όρους. Η
συνεχής σας χρήση των Υπηρεσιών SMG μετά τη δημοσίευση οποιασδήποτε τροποποίησης
των Όρων συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιημένων Όρων. Οι τροποποιημένοι Όροι
υπερισχύουν όλων των προηγούμενων εκδόσεων των συμφωνιών, σημειώσεων ή δηλώσεων
σχετικά με τους Όρους, αλλά οι αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ.
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2. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από ή μέσω των Υπηρεσιών SMG, όπως οι
εφαρμογές για κινητά, οι κληρώσεις, οι διαγωνισμοί προσφορών και άλλες υπηρεσίες, ενδέχεται
να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που θα ορίζονται αναλόγως
(«Πρόσθετοι όροι»). Θα πρέπει να αποδεχτείτε τους Πρόσθετους όρους πριν τη χρήση των εν
λόγω υπηρεσιών. Τυχόν Πρόσθετοι όροι ισχύουν επιπλέον των παρόντων Όρων. Σε
περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις των Πρόσθετων όρων αντικρούει οποιαδήποτε
διάταξη των παρόντων Όρων, οι Πρόσθετοι όροι υπερισχύουν της ασυνεπούς διάταξης των
παρόντων Όρων μόνο ως προς το μέρος της ασυνέπειας.
3. ΑΠΟΡΡΗΤΟ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πριν τη χρήση των Υπηρεσιών SMG διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου της
SMG για να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η SMG στο
πλαίσιο των Υπηρεσιών SMG, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε και σε ποιον
ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο
της Πολιτικής απορρήτου της SMG στη διεύθυνση:
4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ SMG
Οι Υπηρεσίες SMG, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, γραφικών, εικόνων,
εικαστικού υλικού, κειμένων, βίντεο κλιπ, συλλογών δεδομένων, λογισμικού, κλιπ ήχου,
εμπορικών σημάτων, σημάτων εξυπηρέτησης, αρχείων καταγραφής, εμπορικών ονομάτων και
άλλου περιεχομένου που παρέχεται από, στις ή μέσω των Υπηρεσιών SMG (συλλογικά το
«Περιεχόμενο SMG»), ανήκουν στην κατοχή της SMG, των θυγατρικών εταιρειών, των
συνεργατών, των παρόχων αδείας ή των εκπροσωπούμενων εταιρειών μας και προστατεύονται
από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνίας και άλλους
νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Πέραν όσων ορίζονται στην ενότητα
περιορισμένης αδείας παρακάτω ή των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, απαγορεύεται η
χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία διπλοτύπου, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, πρόσβαση
σε, τροποποίηση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών
σημάτων, άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή μέρους των Υπηρεσιών SMG στο σύνολό τους ή εν
μέρει για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση. Η μη
εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου SMG ενδέχεται να παραβαίνει τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους.
Αν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους (και τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που
σχετίζονται με το συγκεκριμένο Περιεχόμενο SMG), η SMG σας παρέχει την προσωπική,
μετακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια (χωρίς δικαίωμα
υποαδειοδότησης) πρόσβασης σε και χρήσης των Υπηρεσιών SMG και λήψης, εκτύπωσης
και/ή αντιγραφής του Περιεχομένου SMG αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και σύμφωνα
με τους παρόντες Όρους. Αναγνωρίζετε ότι δεν σας έχει παρασχεθεί και δεν πρόκειται να σας
παρασχεθεί άδεια για τα εμπορικά μυστικά και την πνευματική ιδιοκτησία που ενέχονται στις
Υπηρεσίες SMG, ούτε και να σας αποκαλυφθούν με άλλον τρόπο. Αναγνωρίζετε ότι ο κώδικας
HTML που αναπτύσσει η SMG για τη δημιουργία των σελίδων των Υπηρεσιών προστατεύεται
από τα πνευματικά δικαιώματα της SMG. Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά δια του
παρόντος διατηρούνται από την SMG.
Αποδέχεστε ότι, εφόσον δεν σας παρασχεθεί προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση από την
SMG, δεν θα:
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a. ενσωματώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο SMG σε οποιοδήποτε άλλο έργο (όπως ο
ιστότοπός σας) ή χρησιμοποιήσετε Περιεχόμενο SMG με οποιονδήποτε δημόσιο ή
εμπορικό τρόπο,
b. αλλάξετε οποιαδήποτε σημείωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά
σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να αποτελούν μέρος
του Περιεχομένου SMG ή
c. πραγματοποιήσετε «βαθεία ζεύξη» με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες SMG (δηλ.
δημιουργία σύνδεσης με οποιαδήποτε άλλη σελίδα πέραν της αρχικής σελίδας μιας εκ
των Υπηρεσιών SMG).
Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσίας (τα «Σήματα») που εμφανίζονται
σε ή μέσω των Υπηρεσιών SMG ανήκουν στην ιδιοκτησία της SMG ή τρίτων μερών.
Απαγορεύεται η χρήση των Σημάτων χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της SMG ή του
αντίστοιχου τρίτου μέρους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης άδειας
από την SMG για τη χρήση του Περιεχομένου SMG στείλτε σχετικό email στη διεύθυνση
privacyofficer@smg.com.
5. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SMG
5.1. Επιλεξιμότητα: Οι Υπηρεσίες SMG δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω
της οποίας δεν τους επιτρέπεται βάσει του νόμου της χώρας διαμονής τους να παρέχουν τη
συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους. Αν είστε
μικρότερος/η της ηλικίας συναίνεσης στη χώρα σας, δεν επιτρέπεται η χρήση των
Υπηρεσιών SMG.
5.2. Ο λογαριασμός σας: Ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό (ο
«Λογαριασμός») για τη χρήση ορισμένων δυνατοτήτων των Υπηρεσιών SMG.
Συμφωνείτε να παρέχετε, να συντηρείτε και να ενημερώνετε τα στοιχεία σχετικά με εσάς,
ώστε να είναι ακριβή, ενημερωμένα και ολοκληρωμένα. Συμφωνείτε να μην υιοθετείτε την
ταυτότητα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας και να μην δίνετε ψευδή στοιχεία για την
ταυτότητα ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων πληροφοριών
λογαριασμού άλλου ατόμου, ή του ονόματος, της ομοιότητας, της φωνής, της εικόνας ή της
φωτογραφίας άλλου ατόμου. Συμφωνείτε, περαιτέρω, να μας ενημερώνετε εγκαίρως στη
διεύθυνση privacyofficer@smg.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του
ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων πληροφοριών του λογαριασμού σας,
ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας σε σχέση με τις Υπηρεσίες SMG, η
οποία υποπίπτει στην αντίληψή σας.

Δημιουργώντας έναν Λογαριασμό συμφωνείτε ότι η SMG μπορεί να επικοινωνήσει
μαζί σας στη διεύθυνση email που παρέχετε κατά την ενεργοποίηση του
Λογαριασμού σας.
Μην επιτρέπετε σε άλλους να χρησιμοποιούν τον Λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνος/η για
κάθε χρήση του Λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης από άλλους, στους
οποίους έχετε χορηγήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό σας.
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5.3. Οι ευθύνες σας:
Η συμφωνία να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες SMG μόνο για νόμιμους σκοπούς.
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες SMG μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν θα
χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες SMG με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να βλάψει, να
απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να παρεμποδίσει τους διακομιστές ή τα δίκτυα της
SMG, ή να επηρεάσει τη χρήση και την απόλαυση των Υπηρεσιών SMG από
οποιονδήποτε άλλο.
Η συμφωνία να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες SMG για παράνομους ή μη
εξουσιοδοτημένους σκοπούς. Συμφωνείτε, περαιτέρω, ότι δεν θα επιχειρήσετε να
αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες SMG, σε Λογαριασμούς άλλων
χρηστών ή στα υπολογιστικά συστήματα ή τα δίκτυα της SMG μέσω ηλεκτρονικής
πειρατείας, υποκλοπής κωδικού πρόσβασης ή άλλων μέσων. Χωρίς περιορισμό των
ανωτέρω, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε (και δεν θα ενθαρρύνετε ή επιτρέψετε σε τρίτα
μέρη να προβούν σε):
a. αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, αποσυμπίληση, αποκωδικοποίηση
ή με άλλον τρόπο εξαγωγή ή απόκτηση πρόσβασης σε οποιοδήποτε μέρος των
Υπηρεσιών SMG ή του Περιεχομένου SMG,
b. αφαίρεση οποιασδήποτε δήλωσης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή
άλλων δηλώσεων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από τις Υπηρεσίες SMG ή το Περιεχόμενο
SMG,
c. παράκαμψη, απενεργοποίηση ή με άλλον τρόπο παρέμβαση σε δυνατότητες των
Υπηρεσιών μας που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την πρόληψη της απάτης, ή σε
δυνατότητες που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε
Περιεχομένου SMG ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών μας ή του
Περιεχομένου SMG,
d. κατάχρηση των Υπηρεσιών εισάγοντας εσκεμμένα ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου
worm, λογικές βόμβες, λογισμικό κατασκοπίας, κακόβουλο λογισμικό ή άλλο κακόβουλο
ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό,
e. χρήση ρομπότ, προγράμματος τύπου spider, εφαρμογής αναζήτησης/ανάκτησης
ιστοτόπου ή άλλης αυτόματης συσκευής, διαδικασίας ή μέσου πρόσβασης, ανάκτησης,
συλλογής ή ευρετηρίασης οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών SMG,
f. ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, πώληση, υποαδειοδότηση, εκχώρηση, διανομή,
δημοσίευση, μεταφορά ή με άλλον τρόπο διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών SMG ή
οποιωνδήποτε δυνατοτήτων ή λειτουργιών των Υπηρεσιών SMG σε οποιοδήποτε τρίτο
μέρος για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των
Υπηρεσιών SMG σε κάποιο δίκτυο προσβάσιμο από περισσότερες συσκευές
ταυτόχρονα,
g. αλλαγή μορφής ή πλαισίωση οποιουδήποτε τμήματος των ιστοσελίδων που αποτελούν
μέρος των Υπηρεσιών SMG,
h. δημιουργία περισσότερων Λογαριασμών μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή με ψευδή ή
απατηλά προσχήματα, ή
i. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με οποιονδήποτε άλλο χρήστη
χωρίς την προηγούμενη έγγραφή συναίνεσή του.
Συνέπειες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή κατάχρησης των Υπηρεσιών SMG.
Συμφωνείτε ότι το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες SMG θα διακοπεί αμέσως
σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους κανόνες και ότι η SMG μπορεί
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κατά τη διακριτική της ευχέρεια να διακόψει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες SMG χωρίς
περαιτέρω ειδοποίηση αν αθετήσετε οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις ή τις απαγορεύσεις
που ορίζονται στους παρόντες Όρους ή σε τυχόν πρόσθετους Ισχύοντες όρους.
Συμφωνείτε, περαιτέρω, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα οποιουδήποτε
Υλικού ιστοτόπου δημιουργήσατε, εφόσον σας το ζητήσουμε.
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση των Υπηρεσιών SMG απαγορεύεται αυστηρά.
Ανάλογα με τις συνθήκες, ενδέχεται να ασκηθεί εναντίον σας πολιτική αγωγή για
αποζημίωση ή/και ποινική δίωξη. Η SMG διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει τυχόν
παραβίαση των παρόντων Όρων, ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση των
Υπηρεσιών SMG στις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης
χρήσης ή κατάχρησης των Υπηρεσιών SMG το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις
Υπηρεσίες SMG θα ανακληθεί αμέσως και η SMG μπορεί να διακόψει την πρόσβασή σας
στις Υπηρεσίες SMG χωρίς ειδοποίηση.
Η ευθύνη σας για χρεώσεις, τέλη και άλλα κόστη σε σχέση με τη χρήση των
Υπηρεσιών SMG (συμπεριλαμβανομένων των τελών για την αποστολή μηνυμάτων
κειμένου). Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις χρεώσεις, τα τέλη και άλλα κόστη
που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών SMG. Σε περίπτωση πρόσβασης σε και
χρήσης των Υπηρεσιών SMG από smartphone, tablet ή άλλη κινητή συσκευή πρέπει να
διαθέτετε ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi ή κάποιου συνεργαζόμενου παρόχου υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας. Για ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτείται η δυνατότητα
αποστολής μηνυμάτων κειμένου (SMS ή MMS). Συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική
ευθύνη για όλες τις χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων που ενδέχεται να επιβληθούν από
τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Δεν επιβάλλουμε χωριστή χρέωση για τις
υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου που ενδέχεται να προσφέρουμε, αλλά μπορεί να ισχύουν
χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων.
Όλες οι χρεώσεις τιμολογούνται από και
καταβάλλονται στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο
πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τα διαθέσιμα προγράμματα και τις σχετικές
λεπτομέρειες. Η SMG δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης των
μηνυμάτων κειμένου ή αποτυχίας παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου, επειδή η παράδοση
εξαρτάται από την αποτελεσματική μετάδοση εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας. Τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές
ανά πάσα στιγμή.
Συνέπειες της συμφωνίας σας να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου
Εφόσον
συμφωνήσετε να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου από την εταιρεία μας, η συχνότητα των
μηνυμάτων κειμένων που θα σας αποστέλλουμε θα εξαρτάται από τις συναλλαγές σας μαζί
μας. Συμφωνώντας να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι
η SMG μπορεί να χρησιμοποιεί ένα αυτόματο σύστημα κλήσεων για την παράδοση
των μηνυμάτων κειμένου και κατανοείτε, περαιτέρω, ότι η συναίνεσή σας να
λαμβάνετε μηνύματα κειμένου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά
οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών.
5.4. Υποβολές. Η SMG μπορεί κατά καιρούς να προσφέρει ευκαιρίες σε εσάς και άλλους
χρήστες για την εκούσια δημοσίευση ή με άλλον τρόπο υποβολή βαθμολογιών,
προτάσεων, σχολίων βίντεο, ιδεών, σημειώσεων, εννοιών ή άλλων πληροφοριών ή υλικού
στις ή μέσω των Υπηρεσιών SMG (συλλογικά οι «Υποβολές»).
Είστε και παραμένετε πλήρως υπεύθυνος/η για τις Υποβολές σας και τις συνέπειες
υποβολής και δημοσίευσης τέτοιων Υποβολών. Θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για
τυχόν ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την παραβίαση των πνευματικών
5
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δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή άλλης βλάβης που ενδέχεται να προκύψει
από τις Υποβολές. Κατά την υποβολή ή τη δημοσίευση Υποβολών θα πρέπει να
περιορίζετε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον όγκο των προσωπικών δεδομένων που
παρέχετε, επειδή οι Υποβολές ενδέχεται να μπορούν να συνδεθούν με εσάς, ανάλογα με τα
παρεχόμενα στοιχεία.
Μέσω της αποστολής, δημοσίευσης ή μετάδοσης Υποβολών στην SMG (ή/και τους
εξουσιοδοτημένους μας) ή σε οποιαδήποτε περιοχή των Υπηρεσιών SMG δηλώνετε
αυτόματα ή εγγυάστε ότι παρέχετε για το υλικό που ανήκει στην κατοχή σας ή στην κατοχή
οποιουδήποτε άλλου και υποβάλλεται στην SMG και τους εξουσιοδοτημένους μας το
παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, με δυνατότητα υποαδειοδότησης (μέσω πολλαπλών ζωνών),
μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, μόνιμο, αμετάκλητο δικαίωμα χρήσης,
αναπαραγωγής, υποαδειοδότησης (μέσω πολλαπλών ζωνών), διανομής, δημιουργίας
παράγωγων έργων, παρουσίασης και εισαγωγής των Υποβολών σας (εξολοκλήρου ή εν
μέρει) σε οποιοδήποτε μέσο, γνωστό ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον, για
οποιονδήποτε σκοπό, είτε επαγγελματικό είτε άλλο, χωρίς αποζημίωση. Με άλλα λόγια, η
SMG έχει το αυτόματο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις Υποβολές σας συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, δημοσίευσης ή μετάδοσης των
Υποβολών σας - οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε οποιοδήποτε μέσο και για
οποιονδήποτε σκοπό χωρίς να καταβάλλει κάποιο τέλος ή να φέρει οποιαδήποτε
υποχρέωση απέναντί σας. Επίσης, επιτρέπετε σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη να αποκτά
πρόσβαση, να προβάλλει, να αποθηκεύει ή να αναπαράγει τις Υποβολές σας για
προσωπική χρήση του σχετικού χρήστη. Δια του παρόντος παρέχετε στην SMG (ή/και
τους εξουσιοδοτημένους μας) το δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε εκ των Υποβολών σας
για οποιονδήποτε σκοπό και οπουδήποτε. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούστε κανενός
είδους πληρωμή αν η SMG (ή/και οι εξουσιοδοτημένοι μας) χρησιμοποιήσει κάποια από τις
Υποβολές σας. Όλες οι Υποβολές θεωρούνται μη απόρρητες και μη ιδιωτικές.
Οι Υποβολές που δημοσιεύετε μπορεί να διατεθούν στο ευρύ κοινό. Αναγνωρίζετε ότι δεν
αναμένετε τη διαφύλαξη του απορρήτου αναφορικά με τις Υποβολές σας. Αναγνωρίζετε,
περαιτέρω, ότι κάνετε τις Υποβολές σας εκουσίως και με δικό σας κίνδυνο. Πρέπει να
ασκείτε ορθή κρίση κατά τη δημοσίευση πληροφοριών, παρατηρήσεων ή άλλου
περιεχομένου σχετικά με την SMG, τους Πελάτες της SMG ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ή
άτομο. Ενδέχεται να θεωρηθείτε νομικά υπεύθυνος/η για τυχόν ζημιές που μπορεί να
υποστούν άλλοι χρήστες, η SMG ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα δυσφημιστικών ή με άλλον
τρόπο νομικά διώξιμων Υποβολών εκ μέρους σας. Κατά τη δημοσίευση μιας Υποβολής
μπορείτε να επιλέξετε να συνδέσετε την Υποβολή με το όνομα χρήστη σας ή με κάποιο
ψευδώνυμο, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα
διαμονής σας.
Η SMG δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τις Υποβολές των χρηστών, ακόμη και αν οι εν
λόγω Υποβολές είναι δυσφημιστικές ή με άλλον τρόπο διώξιμες. Η SMG δεν είναι
υπεύθυνη και δεν εγκρίνει τις απόψεις, συμβουλές ή συστάσεις που δημοσιεύονται ή
υποβάλλονται με άλλον τρόπο στις ή μέσω των Υπηρεσιών SMG. Η SMG αποποιείται
ειδικά κάθε και πάσα ευθύνη σε συνδυασμό με τις εν λόγω Υποβολές. Η SMG δεν
επιβεβαιώνει ούτε επαληθεύει τα προσόντα, το υπόβαθρο ή τις δυνατότητες των χρηστών ή
τις πληροφορίες που δημοσιεύουν στις ή μέσω των Υπηρεσιών SMG. Συνεπώς, η SMG
σας συνιστά να ασκείτε κοινή λογική και ορθή κρίση κατά την δημιουργία των Υποβολών
σας.
Δημοσιεύοντας μια Υποβολή συμφωνείτε, αποδέχεστε και εγγυάστε ότι η Υποβολή σας:
6

72528550_2

a. είναι αληθής και ακριβής,
b. αφορά ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή θέμα των Υπηρεσιών SMG,
c. δεν παραβαίνει, καταχράται ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά
σήματα, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα δημιουργού, τα εμπορικά μυστικά,
το απόρρητο, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα συμβατικά
δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου μέρους,
d. δεν περιέχει πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν οποιοδήποτε άτομο ή πληροφορίες
που περιλαμβάνουν με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων, εκτός αν
έχετε λάβει την έγγραφη συναίνεση των σχετικών ατόμων,
e. δεν περιέχει αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με τρίτα μέρη ή τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες τους,
f. δεν περιέχει συκοφαντικά, δυσφημιστικά, ψευδή, παραπλανητικά, χυδαία, άσεμνα,
πορνογραφικά, βίαια, προκατειλημμένα, σεξουαλικά, απεχθή, καταχρηστικά, απειλητικά,
παρενοχλητικά, αντικοινωνικά, ή προσβλητικά ως προς το φύλο ή τη φυλή σχόλια ή
άλλο περιεχόμενο που βλάπτει ή αναμένεται λογικά να βλάψει οποιοδήποτε άτομο ή
οντότητα,
g. δεν είναι παράνομη και δεν ενθαρρύνει ούτε υποστηρίζει παράνομες δραστηριότητες ή
τη συζήτηση περί παράνομων δραστηριοτήτων με σκοπό την υλοποίησή τους,
h. δεν σχετίζεται με κάποιον εμπορικό ή επιχειρηματικό σκοπό και δεν διαφημίζει ή
προσφέρει την πώληση τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών (είτε με σκοπό την αποκόμιση
κέρδους είτε όχι), ούτε προσεγγίζει άλλους (συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης για
δωρεές και εισφορές),
i. δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, ούτε παραβιάζει, εμποδίζει ή βλάπτει με
άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες SMG ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο δίκτυο, ούτε επηρεάζει
διαφορετικά τη χρήση και την απόλαυση των Υπηρεσιών SMG από οποιοδήποτε άλλο
άτομο ή οντότητα και
j. συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κανόνες, πολιτικές και
συμβατικούς όρους που διέπουν την Υποβολή σας, όπως και τις Υπηρεσίες SMG στις
οποίες ή μέσω των οποίων δημοσιεύετε ή παρέχετε με άλλον τρόπο την Υποβολή σας,
συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών ηλικίας.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η SMG έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να
τροποποιήσει, καταργήσει ή αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να επιτρέψει τη δημοσίευση
οποιασδήποτε Υποβολής. Η SMG δεν αναλαμβάνει και δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε Υποβολή δημοσιεύεται από εσάς ή τρίτα μέρη. Η SMG δεν μπορεί να
διασφαλίσει και δεν διασφαλίζει ότι όλοι οι χρήστες συμμορφώνονται με τις παρούσες
διατάξεις και, όσον αφορά τη σχέση σας με την SMG, αναλαμβάνετε δια του παρόντος το
σύνολο του κινδύνου πρόκλησης βλάβης ή τραυματισμού ως αποτέλεσμα τυχόν έλλειψης
συμμόρφωσης.
Η SMG σας συνιστά να ελαχιστοποιείτε την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων στις
Υποβολές σας, επειδή άλλα άτομα μπορούν να δουν και να χρησιμοποιήσουν τα
προσωπικά δεδομένα σας στις Υποβολές σας. Η SMG δεν είναι υπεύθυνη για τις
πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιήσετε μέσω των Υποβολών.

6. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Στις Υπηρεσίες SMG ενδέχεται να περιλαμβάνονται σύνδεσμοι σε ιστοτόπους και υπηρεσίες
τρίτων, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών μέσων (συλλογικά οι «Συνδεδεμένες υπηρεσίες»).
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Οι Συνδεδεμένες υπηρεσίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της SMG και η SMG δεν είναι
υπεύθυνη για τις Συνδεδεμένες υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό ή άλλη
μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε Συνδεδεμένη υπηρεσία. Η παρουσία συνδέσμου
δεν συνεπάγεται έγκριση της Συνδεδεμένης υπηρεσίας από την SMG ούτε οποιαδήποτε σχέση
με τους χειριστές της Συνδεδεμένης υπηρεσίας.
Η SMG δεν ερευνά, επαληθεύει ή
παρακολουθεί τις Συνδεδεμένες υπηρεσίες. Η SMG παρέχει συνδέσμους προς Συνδεδεμένες
υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Μεταβαίνετε στις Συνδεδεμένες
υπηρεσίες με δικό σας κίνδυνο.

7. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η SMG εγγυάται ότι η SMG δεσμεύεται εγκύρως από τους παρόντες Όρους και έχει τη νόμιμη
ισχύ να πράττει αντιστοίχως. Εγγυάστε ότι δεσμεύεστε εγκύρως από τους παρόντες Όρους και
έχετε τη νομική ισχύ να πράττετε αντιστοίχως.
ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMG ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ
ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ.
Η SMG δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια,
την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του Περιεχομένου SMG ή των
αποτελεσμάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των Υπηρεσιών SMG και του
Περιεχομένου SMG. Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο SMG με δική σας
ευθύνη. Περιοδικά γίνονται αλλαγές στις Υπηρεσίες SMG και το Περιεχόμενο SMG. Αυτές οι
αλλαγές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή. Ορισμένα περιεχόμενα εντός των Υπηρεσιών
SMG ενδέχεται να παρέχονται από τρίτους. Η SMG δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιο περιεχόμενο
τρίτων.
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMG ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ SMG ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η SMG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ,
ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Η SMG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ (Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMG ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΑΣ, (Β) Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SMG ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ Ή
ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή (Γ) ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
SMG Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ SMG ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Η SMG
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ. ΚΑΘΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SMG Ή ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΣ
ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMG ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ.
Αν δεν είστε
ικανοποιημένος/η με τις Υπηρεσίες SMG, συμπεριλαμβανομένου τυχόν περιεχομένου των
Υπηρεσιών SMG, μοναδικό μέτρο αποκατάστασης είναι η διακοπή της χρήσης των Υπηρεσιών
SMG.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SMG Ή ΑΛΛΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMG ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ
ΕΥΘΥΝΗ (Α) ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΣΗΣ,
ΕΜΜΕΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ, ΘΕΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή
ΖΗΜΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΟΥΣ, Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ),
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SMG ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
ΑΔΙΚΟΠΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ), Ή ΒΑΣΕΙ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η SMG ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή (Β) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ,
ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΑΠΟ Ή ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SMG ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ
ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
ΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SMG ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΖΗΜΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΤΩΝ 1.000 $.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης σε συνδυασμό με τις
λοιπές διατάξεις των παρόντων Όρων που περιορίζουν την ευθύνη αποτελούν
ουσιαστικούς όρους και ότι η SMG δεν θα σας παρείχε τα δικαιώματα που ορίζονται
στους παρόντες Όρους αν δεν είχατε αποδεχτεί τους ανωτέρω περιορισμούς ευθύνης.
ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1542 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, ΟΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ «ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο
ΠΙΣΤΩΤΗΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ή ΔΕΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕ, ΘΑ ΕΙΧΑΝ
ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ».
8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε, με δικό σας κόστος, να υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε και προστατεύετε την SMG
και τους πελάτες, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της
από κάθε απώλεια, ευθύνη, αξίωση, αγωγή ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των
οικονομικών ζημιών, δαπανών και εξόδων υπεράσπισης, μεταξύ των οποίων και των εύλογων
αμοιβών δικηγόρου και λογιστή, που ασκείται εναντίον της SMG από οποιοδήποτε τρίτο μέρος
και προκύπτει ως αποτέλεσμα (α) των Υποβολών σας, (β) της χρήσης των Υπηρεσιών SMG εκ
μέρους σας ή (γ) την παραβίαση των παρόντων Όρων, των δικαιωμάτων τρίτου μέρους ή της
ισχύουσας νομοθεσίας εκ μέρους σας. Η διάταξη αποζημίωσης δεν ισχύει στο βαθμό που
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απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η SMG διατηρεί το δικαίωμα, με δικό της κόστος,
να αναλαμβάνει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος που
υπόκειται σε αποζημίωση βάσει του παρόντος. Δεν επιτρέπεται κανένας διακανονισμός που
επηρεάζει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της SMG χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συναίνεση της SMG.
9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Εξαιρουμένων τυχόν διαφορών που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τις
υποχρεώσεις, ή άλλων αξιώσεων παραβίασης που διέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο των
Η.Π.Α., κάθε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την SMG που προκύπτει από ή σε σχέση με τους
παρόντες Όρους θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται και θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τους
νόμους της Πολιτείας του Μισούρι (Ηνωμένες Πολιτείες), ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής
σας ή τη χώρα πρόσβασης στις Υπηρεσίες και με την επιφύλαξη τυχόν συγκρούσεων αρχών
του νόμου. Κάθε τέτοια διαφορά θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του Μισούρι που
ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται στην Πολιτεία του Μισούρι. Εσείς
και η SMG συμφωνείτε ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών
πραγμάτων δεν ισχύει αναφορικά με την ερμηνεία και τη σύνταξη των παρόντων Όρων.
ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η SMG ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΩΝ Η ΜΕΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Η
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η SMG ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 9
ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η SMG ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΕΡΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΙΧΑΤΕ
ΑΝ
ΑΝΑΤΡΕΧΑΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,
ΟΠΩΣ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΠΡΟΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.
Κάθε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την SMG και τους αντιπροσώπους, υπαλλήλους, στελέχη,
διευθυντές, εντολείς, διαδόχους, εντεταλμένους, θυγατρικές εταιρείες ή συνδεδεμένες εταιρείες
αυτής οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και την ερμηνεία τους ή
την παραβίαση, την καταγγελία ή την εγκυρότητά τους και οι σχέσεις οι οποίες προκύπτουν από
τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών σχετικά με την εγκυρότητα, το
αντικείμενο ή την εφαρμοσιμότητα των παρόντων Όρων περί διαιτησίας (συλλογικά οι
«Καλυπτόμενες διαφορές») θα υπόκεινται σε δεσμευτική διαιτησία στην Πολιτεία του Μισούρι
υπό τη διαχείριση της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association AAA) σύμφωνα με τους κανόνες της (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και διαδικασιών της
για διαφορές που σχετίζονται με τους καταναλωτές), όπως θα ισχύουν. Πριν την έναρξη
οποιασδήποτε διαιτησίας, το μέρος που την εκκινεί θα προσφέρει στο έτερο μέρος
προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον 60 ημερών περί της πρόθεσής του για χρήση
διαιτησίας. Η SMG θα παρέχει τέτοιες ειδοποιήσεις μέσω email στη διεύθυνση email που
ορίζετε όταν δημιουργείτε το λογαριασμό σας ή μέσω email σε μια διεύθυνση email που θα
γνωστοποιήσετε με άλλον τρόπο στην SMG. Εσείς θα παρέχετε τέτοιες ειδοποιήσεις στην SMG
μέσω email στη διεύθυνση privacyofficer@smg.com.
Η καταβολή όλων των τελών κατάθεσης αίτησης και διαχείρισης και της αμοιβής των διαιτητών
θα διέπεται από τους κανόνες της AAA. Αν, ωστόσο, μπορείτε να αποδείξετε ότι το κόστος
διαιτησίας θα είναι απαγορευτικό για εσάς σε σύγκριση με το κόστος δικαστικής επίλυσης, η
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SMG θα καταβάλει μέρος των τελών κατάθεσης αίτησης και διαχείρισης και της αμοιβής των
διαιτητών στο ύψος που θα κριθεί απαραίτητο από τον διαιτητή, ώστε το κόστος διαιτησίας να
μην είναι απαγορευτικό για εσάς. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι οι αξιώσεις προς διαιτησία είναι
αβάσιμες, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την SMG για το σύνολο των τελών που σχετίζονται με
τη διαιτησία και καταβλήθηκαν από την SMG εκ μέρους σας, τα οποία θα υποχρεούσασταν
διαφορετικά να καταβάλετε βάσει των κανόνων της AAA.
Ένας διαιτητής θα επιλεγεί σύμφωνα με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας της AAA. Η
διαιτησία θα διενεργείται στην αγγλική γλώσσα. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να επιβάλλει
οποιοδήποτε μέσο αποκατάστασης θα ήταν διαθέσιμο στα δικαστήρια βάσει του νόμου ή των
αρχών της επιείκειας, και κάθε εντολή του διαιτητή θα είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη
και θα μπορεί να καταχωρηθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.
Ωστόσο, ο διαιτητής δεν θα έχει την εξουσία να εκδώσει απόφαση για ποινική ή παραδειγματική
αποζημίωση, το οποίο δικαίωμα τα μέρη αποποιούνται δια του παρόντος. Ο διαιτητής θα
εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις των παρόντων Όρων. Σε αντίθετη
περίπτωση θα θεωρείται ότι κάνει κατάχρηση της διαιτητικής εξουσίας και θα υφίσταται λόγος
δικαστικού ελέγχου. Η απόφαση του διαιτητή πρέπει να παρέχεται με έγγραφη αιτιολογία και να
παραμένει απόρρητη. Η SMG και εσείς συμφωνείτε ότι κάθε Καλυπτόμενη διαφορά θα
υποβάλλεται προς διαιτησία αποκλειστικά σε μεμονωμένη βάση. ΟΥΤΕ Η SMG ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ
ΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΩΣ
ΜΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΚΑΙ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΥΕΙ ΒΑΣΕΙ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. Αν
οποιαδήποτε διάταξη της συμφωνίας περί διαιτησίας της παρούσας Ενότητας 9 κριθεί μη
εφαρμοστέα, η μη εφαρμοστέα διάταξη θα καταργείται και οι λοιποί όροι διαιτησίας θα ισχύουν
κανονικά (αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υφίσταται διαιτησία για συλλογική,
αντιπροσωπευτική ή ιδιωτική δίωξη γενικού εισαγγελέα). Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αντίθετο
καταστατικό ή νόμο, η ειδοποίηση για αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους
παρόντες Όρους θα πραγματοποιείται εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή που προέκυψε η εν
λόγω αξίωση ή διαφορετικά θα ακυρώνεται εξ άπαντος. Για τους σκοπούς της παρούσας
Ενότητας 9, οι παρόντες Όροι και οι σχετικές συναλλαγές θα υπόκεινται σε και θα διέπονται από
τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας, άρθ. 9 Κώδ. Η.Π.Α. παρ. 1-16 (FAA).
Σημείωση: Αποδεχόμενος/η τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε ρητά ότι αποποιείστε κάθε
αξίωση ή δίωξη την οποία ενδέχεται να εγείρετε με άλλον τρόπο εναντίον της SMG βάσει των
νόμων οποιασδήποτε δικαιοδοσίας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, των αξιώσεων ή διώξεων βάσει των νόμων της χώρας σας και ότι μοναδικός τόπος
επίλυσης των διαφορών είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο των
Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ενότητας 9.
10.
ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
Κατά καιρούς η SMG μπορεί να σας προσφέρει τη δυνατότητα να λάβετε ανταμοιβές, όπως
πόντους ανταμοιβής, εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές (συλλογικά οι «Ανταμοιβές»). Θα σας
ειδοποιούμε όταν διατίθενται Ανταμοιβές μέσω των Υπηρεσιών SMG. Το όφελος των
Ανταμοιβών μπορεί να διαφέρει, όπως και η περίοδος ισχύος, επομένως θα πρέπει να ελέγχετε
τις λεπτομέρειες κάθε Ανταμοιβής κατά τη λήψη της. Αναφορικά με το SurveyMini, οι πόντοι
ανταμοιβής σας λήγουν μετά από ενενήντα (90) ημέρες αδράνειας. Οι Ανταμοιβές σας είναι για
προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η μεταφορά, εκχώρηση, πώληση, εμπορία ή ανταλλαγή των
Αμοιβών σας. Εκτός αν απαιτείται από τον νόμο, οι Ανταμοιβές δεν είναι εξαργυρώσιμες σε
μετρητά και δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προώθηση, προσφορά ή
έκπτωση της SMG ή άλλου πελάτη. Δεν θα εκδίδονται πιστώσεις ή επιστροφές χρημάτων για
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οποιονδήποτε λόγο μετά την εξαργύρωση των Ανταμοιβών. Η SMG διατηρεί το δικαίωμα
τροποποίησης, διακοπής ή αναστολής της διαθεσιμότητας Ανταμοιβών. Συμφωνείτε να
δεσμεύεστε από τις αποφάσεις της SMG, οι οποίες είναι οριστικές και δεσμευτικές για οτιδήποτε
αφορά τις Ανταμοιβές.
11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ
Μπορούμε κατά καιρούς (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε
ενημερώσεις για τις εφαρμογές για κινητά της εταιρείας μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν
αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις προβλημάτων, ενημερώσεις κώδικα και άλλες διορθώσεις
σφαλμάτων ή/και νέες δυνατότητες (συλλογικά οι «Ενημερώσεις»). Οι Ενημερώσεις μπορεί,
επίσης, να τροποποιούν ή να διαγράφουν πλήρως ορισμένες δυνατότητες και λειτουργίες.
Συμφωνείτε ότι η SMG δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε Ενημέρωση ή να
συνεχίσει να παρέχει ή να ενεργοποιεί συγκεκριμένες δυνατότητες ή λειτουργίες.
Βάσει των ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας, όταν η κινητή συσκευή συνδέεται στο
διαδίκτυο: είτε (α) οι Ενημερώσεις θα λαμβάνονται και θα εγκαθίστανται αυτόματα είτε (β) θα
λαμβάνετε σχετική ειδοποίηση ή θα παροτρύνεστε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση
των διαθέσιμων Ενημερώσεων.
Να πραγματοποιείτε έγκαιρη λήψη και εγκατάσταση όλων των Ενημερώσεων. Σε αντίθετη
περίπτωση ενδέχεται κάποια μέρη των Υπηρεσιών SMG να μην λειτουργούν σωστά.
Συμφωνείτε, περαιτέρω, ότι όλες οι Ενημερώσεις θα εκλαμβάνονται ως μέρος των Υπηρεσιών
SMG και θα υπόκεινται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.
12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η χρήση ή/και η εγγραφή στις Υπηρεσίες SMG συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας να συνάπτετε
ηλεκτρονικά συμφωνίες με την εταιρεία μας.
13. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Οι Υπηρεσίες SMG και το Περιεχόμενο SMG βασίζονται στην Πολιτεία του Μισούρι στις
Ηνωμένες Πολιτείες και, παρόλο που μπορεί να παρέχονται προς πρόσβαση και χρήση από
άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγνωρίζετε ότι, για νομικούς ή
λειτουργικούς λόγους, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες
SMG ή το Περιεχόμενο SMG στη χώρα δικαιοδοσίας σας. Σε περίπτωση πρόσβασης στις
Υπηρεσίες SMG ή το Περιεχόμενο SMG από περιοχή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είστε
υπεύθυνος/η για την τήρηση των τοπικών νόμων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών νόμων
σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή του Περιεχομένου SMG.
Οι Υπηρεσίες SMG ενδέχεται να υπόκεινται σε νόμους ελέγχου εξαγωγών σε ορισμένες χώρες,
συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί διαχείρισης εξαγωγών των ΗΠΑ και των σχετικών
κανονισμών. Συμφωνείτε ότι θα τηρείτε τους εν λόγω νόμους και κανονισμούς και δεν θα
προβαίνετε, άμεσα ή έμμεσα, σε εξαγωγή, επανεξαγωγή ή κυκλοφορία των Υπηρεσιών SMG
και δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση στις υπηρεσίες SMG από οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή
χώρα στην οποία η εξαγωγή, επανεξαγωγή ή κυκλοφορία απαγορεύεται βάσει νόμου, κανόνα ή
κανονισμού. Συμφωνείτε, περαιτέρω, ότι θα τηρείτε όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς
νόμους, κανονισμούς και κανόνες, και ότι θα εκτελείτε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
(συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων αδειών εξαγωγής ή άλλης κρατικής
έγκρισης) πριν την εξαγωγή, επανεξαγωγή, κυκλοφορία ή με άλλον τρόπο διάθεση των
Υπηρεσιών SMG εκτός των Η.Π.Α. Επιπλέον, λαμβάνοντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο SMG,
συμφωνείτε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα στην οποία απαγορεύεται τέτοια εξαγωγή και ότι δεν
περιλαμβάνεστε στον Πίνακα Απαγόρευσης Παραγγελιών του Υπουργείου Εμπορίου των
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Η.Π.Α. ή τον Κατάλογο Ειδικώς Σεσημασμένων Πολιτών του Υπουργείου Οικονομικών των
Η.Π.Α.
14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.
Οι Υπηρεσίες SMG είναι εμπορικό λογισμικό υπολογιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του
Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών, §2.101. Παρομοίως, αν είστε υπηρεσία της Κυβέρνησης
των Η.Π.Α. ή ανάδοχος αυτής, απολαμβάνετε μόνο εκείνα τα δικαιώματα αναφορικά με τις
Υπηρεσίες SMG τα οποία παρέχονται σε όλους τους άλλους χρήστες βάσει αδείας σύμφωνα με
το άρθρο (α) 48, §227.7201 έως 48, §227.7204 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών για το
Υπουργείο Άμυνας και τους αναδόχους του ή το άρθρο (β) 48, §12.212 του Κώδικα
Ομοσπονδιακών Κανονισμών για όλους τους υπόλοιπους αδειοδόχους της Κυβέρνησης των
Η.Π.Α. και των αναδόχων τους.

15. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η SMG μπορεί να τροποποιήσει ή να διακόψει την παροχή των
Υπηρεσιών SMG, ή μπορεί να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας
ή την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες SMG με ή χωρίς ειδοποίησή σας, ανά πάσα στιγμή και για
οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε άλλα τρίτα μέρη. Για
παράδειγμα, ο Λογαριασμός σας μπορεί να τερματιστεί και η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες
SMG να μην επιτρέπεται με ή χωρίς ειδοποίηση αν η SMG έχει λόγους να θεωρεί ότι είστε
ανήλικος/η. Ως άλλο παράδειγμα, η SMG μπορεί να τερματίσει το Λογαριασμό σας και την
ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες SMG με ή χωρίς ειδοποίηση αν η SMG έχει
λόγους να θεωρεί ότι έχετε δηλώσει αναληθείς, ελλιπείς ή μη ακριβείς πληροφορίες, ή έχετε
παραβιάσει με άλλον τρόπο τους παρόντες Όρους ή άλλους ισχύοντες Πρόσθετους όρους.
Συμφωνείτε να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα οποιουδήποτε Υλικού
ιστοτόπου δημιουργήσατε, εφόσον σας το ζητήσουμε.
Ο τερματισμός δεν θα περιορίσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή μέτρο αποκατάστασης της
SMG. Οι παρόντες Όροι θα επιβιώσουν ρητά και θα παραμείνουν σε ισχύ παρά οποιαδήποτε
τέτοια τροποποίηση, διακοπή, αναστολή ή/και τερματισμό.
16. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η SMG σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Αποκρινόμαστε σε ειδοποιήσεις φερόμενης
παραβίασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ψηφιακού νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. (US Digital Millennium Copyright Act – «DMCA»),
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της κατάργησης ή της απενεργοποίησης της
πρόσβασης σε υλικό που αποτελεί αντικείμενο παραβατικής δραστηριότητας.
Αν θεωρείτε καλή τη πίστει ότι το έργο σας αντιγράφηκε με τρόπο που αποτελεί παραβίαση των
πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας παραβιάστηκαν με
άλλον τρόπο στις ή μέσω των Υπηρεσιών SMG, στείλτε την αξίωση ή την ειδοποίηση
παραβίασης στον αρμόδιο συμμόρφωσης DMCA της εταιρείας μας ταχυδρομικά, στη διεύθυνση
DMCA Agent
Service Management Group, LLC
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108
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Ή μέσω email στη διεύθυνση:
privacyofficer@smg.com
Η ειδοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
a. φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή ατόμου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εκ μέρους του
κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται,
b. προσδιορισμό του προστατευμένου με πνευματικά δικαιώματα έργου που φέρεται να
παραβιάζεται ή, αν περισσότερα προστατευμένα με πνευματικά δικαιώματα έργα σε μια
ιστοσελίδα καλύπτονται από μια ενιαία ειδοποίηση, μια αντιπροσωπευτική λίστα των εν
λόγω έργων στον σχετικό ιστότοπο,
c. προσδιορισμό του υλικού που φέρεται να παραβιάζεται ή να αποτελεί αντικείμενο
παραβατικής δραστηριότητας και πρέπει να καταργηθεί ή να απενεργοποιηθεί η
πρόσβαση σε αυτό, και ευλόγως επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέπουν στον
πάροχο υπηρεσιών να εντοπίσει το υλικό,
d. ευλόγως επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να
επικοινωνήσει με το μέρος που υποβάλλει την καταγγελία, όπως η διεύθυνση και ο
αριθμός τηλεφώνου, και, αν διατίθεται, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για
επικοινωνία με το μέρος που υποβάλλει την καταγγελία,
e. μια δήλωση ότι το μέρος που υποβάλλει την καταγγελία θεωρεί καλή τη πίστει ότι η
χρήση του υλικού με τον τρόπο που ορίζεται στην καταγγελία δεν είναι εξουσιοδοτημένη
από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο και
f. μια δήλωση ότι οι πληροφορίες της ειδοποίησης είναι ακριβείς και, με την επιφύλαξη
ποινής για ψευδορκία, το μέρος που υποβάλλει την καταγγελία εξουσιοδοτείται να
ενεργήσει εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να
παραβιάζεται.
Ο αρμόδιος συμμόρφωσης DMCA της εταιρείας μας θα αποκρίνεται μόνο στις ειδοποιήσεις και
τα αιτήματα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του DMCA. Βλ. www.copyright.gov για
περισσότερες πληροφορίες.
17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Βάσει της παραγράφου 1789.3 του Ποινικού Κώδικα της Καλιφόρνια, είμαστε υποχρεωμένοι να
παράσχουμε στους κατοίκους της Καλιφόρνια τις ακόλουθες συγκεκριμένες πληροφορίες
σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών:
a. Οι Υπηρεσίες SMG ανήκουν στην κατοχή ή/και ελέγχονται από τη Service Management
Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108. Ο αριθμός τηλεφώνου της
SMG είναι: 1-800-764-0439,
b. εφόσον δεν ορίζεται ρητώς διαφορετικά, οι Υπηρεσίες SMG παρέχονται χωρίς χρέωση,
c. για να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με τις Υπηρεσίες SMG ή να λάβετε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών SMG, στείλτε επιστολή
στη διεύθυνση Service Management Group, LLC, Attn: Data Protection Officer, 1737
McGee Street, Kansas City, MO 64108 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη
διεύθυνση privacyofficer@smg.com (με θέμα: “California Resident Request”). Επίσης,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Υποστήριξης Καταγγελιών του Τμήματος
Υπηρεσιών Πελατών του Υπουργείου Υποθέσεων Καταναλωτών της Καλιφόρνια μέσω
επιστολής στη διεύθυνση 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 ή
τηλεφωνικά στο 916.445.1254 ή το 800.952.5210.
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18. ΔΙΑΦΟΡΑ
a. Οι παρόντες Όροι και οι πολιτικές απορρήτου που παρατίθενται στους αντίστοιχους
ιστοτόπους περιέχουν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα στην SMG και εσάς αναφορικά με
τα ζητήματα που καλύπτονται στο παρόν.
b. Οι παρόντες Όροι συντάσσονται στα Αγγλικά. Η Σύμβαση στην αγγλική γλώσσα
υπερισχύει σε κάθε περίπτωση. Κάθε έκδοση της παρούσας Σύμβασης σε οποιαδήποτε
άλλη γλώσσα εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς διευκόλυνσης και δεν είναι δεσμευτική
για τα μέρη.
c. Οι παρόντες Όροι λειτουργούν προς όφελος και είναι δεσμευτικοί για την SMG, εσάς και
τους αντίστοιχους διαδόχους και εντεταλμένους.
d. Η SMG μπορεί να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους, απαγορεύεται, όμως, σε εσάς η
εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της SMG.
e. Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι ή κριθεί μη εφαρμοστέα ή άκυρη, οι
λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ, όπως αν η μη εφαρμοστέα ή άκυρη διάταξη
δεν είχε χρησιμοποιηθεί.
f. Σε περίπτωση που η SMG ή εσείς δεν ικανοποιήσετε κάποια υποχρέωση βάσει των
παρόντων Όρων και το έτερο μέρος δεν επιβάλει την ικανοποίηση της εν λόγω
υποχρέωσης, η μη επιβολή δεν θα αποτελεί σε καμία περίπτωση αποποίηση της
υποχρέωσης και δεν θα αποτρέπει την επιβολή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
g. Κανένα μέρος των παρόντων Όρων δεν θα εκλαμβάνεται ότι καθιστά την SMG ή εσάς
πράκτορα ή αντιπρόσωπο του έτερου μέρους, ούτε ότι δημιουργεί σχέση κοινοπραξίας ή
συνεργασίας.
h. Αν η SMG ή εσείς κωλύεστε ή αδυνατείτε να ικανοποιήσετε κάποια υποχρέωση βάσει
των παρόντων Όρων λόγω αιτίας πέραν του εύλογου ελέγχου του μέρους που
επικαλείται την παρούσα διάταξη, η υποχρέωση ικανοποίησης του επηρεαζόμενου
μέρους θα παρατείνεται για την περίοδο καθυστέρησης ή αδυναμίας ικανοποίησης λόγω
της σχετικής αιτίας.
i. Οι επικεφαλίδες και οι λεζάντες εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς διευκόλυνσης.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους χρήσης ή τις Υπηρεσίες SMG,
επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacyofficer@smg.com.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
Service Management Group, LLC
Attn: Data Protection Officer
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108
®/TM trademarks © Service Management Group, LLC 2017. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος.

15

72528550_2

