Πολιτική Απορρήτου
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Μαΐου 2021

Εισαγωγή
Το απόρρητό σας έχει σημασία για εμάς στην Datacubed Health. Αυτή η Πολιτική
Απορρήτου (Πολιτική) εξηγεί πώς μπορούμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε και
να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα. Ισχύει για τον ιστότοπό μας, τις υπηρεσίες,
τα δεδομένα, τα εργαλεία, τη λειτουργικότητα, τις ενημερώσεις και παρόμοια υλικά
(συλλογικά υπό τον όρο Υπηρεσίες). Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση legal@datacubed.com. Έχετε
πολλά δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα σας. Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική
για να καταλάβετε τι κάνουμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας.
Ενσωματωμένοι Όροι
Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι ενσωματώνονται σε αυτήν την Πολιτική, όπως
περιγράφεται πλήρως στο παρόν:


Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τελικού Χρήστη



Πολιτική Απορρήτου για Παιδιά



Πολιτική για τα Cookies

Ποιοι είμαστε
Είμαστε η Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Health. Μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στη διεύθυνση legal@datacubed.com.
Η Datacubed Health είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία τεχνολογίας που κάνει
πραγματικότητα τη βελτίωση της επιστήμης και της υγείας των
κοινοτήτων. Εφαρμόζουμε εξατομικευμένες λύσεις για τη λήψη δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών smartphone, φορητών, οικιακών και
περιβαλλοντικών αισθητήρων, για εξ αποστάσεως επαφή με ασθενείς και για εικονικές
κλινικές μελέτες.
Οι αναφορές στο «εμείς», «εμάς» και «μας» σημαίνουν την Datacubed Health.
Οι αναφορές σε «τρίτο μέρος» σημαίνουν κάποιον που δεν είστε εσείς ή εμείς.

Είμαστε ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας
παρέχουν οι συμμετέχοντες πελάτες. Είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχουν οι συμμετέχοντες στην
Datacubed Health.
Ποιος είστε
Στην Πολιτική, το εσείς σημαίνει εσείς ως:


Πελάτης – υπάλληλος ή εκπρόσωπος μιας επιχείρησης που
χρησιμοποιεί την Datacubed Health



Συμμετέχων του Πελάτη – ένα άτομο κατόπιν πρόσκλησης από μια
επιχείρηση που συμμετέχει σε μια μελέτη που πραγματοποιείται
από την Datacubed Health για λογαριασμό της επιχείρησης



Συμμετέχων της Datacubed Health – ένα άτομο που συμμετέχει σε
μια μελέτη που διεξάγει η Datacubed Health για λογαριασμό της

Εσείς ως Πελάτης είστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα του Συμμετέχοντα του Πελάτη που μας παρέχετε.
Ποια είναι η νομική μας βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση:


Τη συγκατάθεση που παρέχετε. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε
τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.



Την υλοποίηση της σύμβασής σας σε χρήση ή τη σύναψη
σύμβασης μαζί σας ή την ανάληψη δράσης για τα αιτήματά σας.



Τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, στο βαθμό που δεν
παρεμποδίζονται τα δικαιώματά σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Ως Συμμετέχων του Πελάτη ή Συμμετέχων της Datacubed Health, ενδέχεται να
συλλέξουμε τα ακόλουθα δεδομένα:


Όνομα



Διεύθυνση



Ημερομηνία γέννησης



Τόπος γέννησης



Διεύθυνση email



Όνομα χρήστη



Δεδομένα από τις δραστηριότητές σας σχετικά με τις Υπηρεσίες



Τοποθεσία



Βιομετρικά δεδομένα (π.χ. εγγραφές ήχου/βίντεο)



Δεδομένα συσκευής τηλεφώνου



Δεδομένα συσκευής Bluetooth



Τηλεφωνικές επικοινωνίες



Μεταδεδομένα κινητού τηλεφώνου



Μεταδεδομένα μηνυμάτων SMS



Διευθύνσεις IP



Μεταδεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Είμαστε ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του
Συμμετέχοντα της Datacubed Health και ο Πελάτης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Συμμετέχοντα του Πελάτη.
Ως Πελάτης, ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα δεδομένα:


Όνομα



Διεύθυνση επιχείρησης



Αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης



Διεύθυνση email επιχείρησης



Τυχόν μηνύματα που μας στέλνετε



Δεδομένα τιμολογίων



Άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των
υπηρεσιών μας προς εσάς

Εσείς ως Πελάτης είστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και εμείς είμαστε ο εκτελών την επεξεργασία αυτών των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ως Συμμετέχοντα του
Πελάτη ή Συμμετέχοντα της Datacubed Health για να σας παρέχουμε
Υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να μας
βοηθήσουν να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας, να
εκπληρώσουμε τα αιτήματά σας, να σας στείλουμε υλικό, να σας ενημερώσουμε
για τις προσφορές μας και τις προσφορές άλλων, να προσαρμόσουμε τις Υπηρεσίες
μας προκειμένου να καλύψουν τα ενδιαφέροντά σας καθώς και για άλλους σκοπούς
που επιτρέπονται από τον νόμο.
Εάν είστε Συμμετέχων του Πελάτη, η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς
περιορίζεται σε όσα έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση με τον Πελάτη.
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους Πελάτες για να
απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες.
Πώς μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα στους επιχειρηματικούς μας
συνεργάτες, συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών, συμβούλους και θυγατρικές σε
εμπιστευτική βάση, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, σε εσάς και για να
μας δοθεί η δυνατότητα να παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ο πάροχος
υπηρεσιών φιλοξενίας και διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κυβερνητικές
ή/και νομικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο βαθμό που πιστεύουμε ότι αυτό
είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, όπως για παράδειγμα σε
απάντηση κλήτευσης ή δικαστικής απόφασης, για να υπερασπιστούμε μια νομική
αξίωση ή να αποκαταστήσουμε ή να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή
διαφορετικά, όπως επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Ενδέχεται να
γνωστοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτουμε στην κατοχή
μας σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο ή πρέπον για την
πρόληψη εγκληματικών δραστηριοτήτων, τραυματισμών, υλικών ζημιών ή
σωματικών βλαβών.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε κάποιο νόμιμο διάδοχό σας,
μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τρίτα μέρη σε περίπτωση εξαγοράς, πώλησης,
εκχώρησης, συγχώνευσης ή πτώχευσης. Οι πολιτικές που ισχύουν για τα δεδομένα
σας στη συνέχεια ενδέχεται να καθοριστούν από τον δικαιούχο των δεδομένων,
εκτός εάν απαγορεύεται κατά άλλο τρόπο από τον νόμο.
Πού αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς σε διακομιστές που
παρέχονται από την Amazon Web Services στις Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) και
στην Ευρώπη. Για λόγους ελέγχου, τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί
επίσης να αποθηκευτούν σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές οι οποίοι
χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δεδομένα
που συλλέγουμε από εσάς στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στην
Ελβετία ενδέχεται να μεταφερθούν και να διατηρηθούν εκτός του ΕΟΧ και της
Ελβετίας, επειδή οι εργασίες μας και ορισμένοι διακομιστές μας βρίσκονται στις
Η.Π.Α. Συνάπουμε τυπικές συμβατικές ρήτρες προκειμένου να μεταφέρουμε τα
δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ και Ελβετίας. Έχουμε αποχωρήσει από το Πλαίσιο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΟΧ-Η.Π.Α. και από το Πλαίσιο Προστασίας
Προσωπικών Ελβετίας-Η.Π.Α. όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των
Η.Π.Α. σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών δεδομένων που
μεταφέρονται από τον ΕΟΧ και την Ελβετία στις Η.Π.Α. Θα συνεχίσουμε να
εφαρμόζουμε τις Αρχές του Πλαισίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε
προσωπικά δεδομένα που λάβαμε ενώ συμμετείχαμε στα Πλαίσια Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα του
Πλαισίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://
www.privacyshield.gov/.
Για ποιό χρονικό διάστημα μπορούμε να διατηρούμε τα προσωπικά
σας δεδομένα
Ενδέχεται να διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται από τη
νομοθεσία. Εάν δεν υφίσταται αντίθετη νομική απαίτηση, θα τα διατηρούμε μόνο για
όσο χρειαστεί για την παροχή των Υπηρεσιών. Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε
τα δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον ισχύει η νομοθεσία των
Η.Π.Α. και εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία των Η.Π.Α., διατηρούμε
καλυπτόμενες προστατευόμενες πληροφορίες για την υγεία για 7,5 έτη ή όπως
άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Πού θα μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα Cookies
Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn. Όταν
επισκέπτεστε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να ελέγξετε
τις ρυθμίσεις των cookies που δεν είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών
που ζητάτε. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη συσκευή σας και
επιτρέπει τα χρακτηριστικά και τις λειτουργίες του ιστότοπου www.datacubed.com.

Η Πολιτική Cookies της Datacubed Health εξηγεί τι είναι τα cookies, τη χρήση των
cookies από εμάς και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies. Εκτός από τα
cookies που είναι απαραίτητα για την Υπηρεσία που ζητήσατε, κανένα cookie δεν
θα παραμείνει στη συσκευή σας και δεν θα διατηρήσουμε πληροφορίες που
συλλέγονται από cookies, περισσότερο από ό,τι επιτρέπεται από το νόμο.
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα σας
Έχετε το δικαίωμα:


Να γνωρίζετε εάν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε
τα δεδομένα σας και να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα



Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας εάν είναι
ανακριβή ή ελλιπή



Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν
Τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους
σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
χρησιμοποιήθηκαν ή κοινοποιήθηκαν
 Αποσύρετε τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η
συλλογή, χρήση ή η κοινοποίηση
 Διαφωνήσετε με τη συλλογή, χρήση ή κοινοποίηση και
δεν υπάρχει υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη συνέχιση
της συλλογής, χρήσης ή κοινοποίησης
 Διαφωνήσετε με τη συλλογή, χρήση ή κοινοποίηση των
δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ
 Τα δεδομένα σας συλλέχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ή
κοινοποιήθηκαν παράνομα
 Τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να
υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
 Τα δεδομένα σας συλλέχθηκαν προκειμένου να
προσφερθούν διαδικτυακές υπηρεσίες σε παιδιά
Να λάβετε από εμάς έναν περιορισμό στη συλλογή, χρήση ή
κοινοποίηση των δεδομένων σας, εάν







Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας
Έχετε αντιταχθεί στη συλλογή, τη χρήση ή την
κοινοποίηση βάσει νόμιμου συμφέροντος και εξετάζουμε
εάν το νόμιμο συμφέρον μας ή τρίτου μέρους υπερτερεί
του συμφέροντός σας

Η συλλογή, χρήση ή κοινοποίηση είναι παράνομη και
αντιτίθεστε στη διαγραφή και αντί αυτού ζητάτε να
υπάρξει περιορισμός στη χρήση
 Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, αλλά ζητάτε
τα δεδομένα σας για να αποκαταστήσετε, να ασκήσετε ή
να υπερασπιστείτε μια νομική αξίωση
Για να μπορέσετε να πάρετε τις πληροφορίες που μας δώσατε και
να τις διαβιβάσετε σε έναν άλλο οργανισμό όπου η συλλογή, η
χρήση ή η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών
πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται στη
συγκατάθεσή σας ή στη σύναψη μιας σύμβασης






Να αντιταχθείτε στη συλλογή, χρήση ή κοινοποίηση για σκοπούς
έννομου συμφέροντος ή τέλεσης νόμιμων καθηκόντων, άμεσου
μάρκετινγκ και επιστημονικής/ιστορικής έρευνας και στατιστικής



Να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε
αυτοματοποιημένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένου του
προφίλ) η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα για εσάς ή
παρομοίως επηρεάζει σημαντικά εσάς



Να υποβάλετε μια καταγγελία σε εποπτική αρχή

Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία του
λογαριασμού σας ή να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντάς
μας ένα email στη διεύθυνση legal@datacubed.com. Λάβετε υπόψη ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που σας
αφορούν, όπως απαιτείται από τον νόμο.

Όροι Παροχής
Υπηρεσιών Τελικού
Χρήστη
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 21 Νοεμβρίου 2019

Αυτή η υπολογιστική εφαρμογή, καθώς και τα δεδομένα, οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες,
τα εργαλεία, η λειτουργικότητα, οι ενημερώσεις και παρόμοια υλικά που παραδίδονται
ή παρέχονται με αυτόν τον τρόπο (συλλογικά, η «Υπηρεσία») παρέχονται από την
Data Cubed, LLC («Data Cubed», «εμείς» ή «εμας») με την επιφύλαξη της σύναψης
σύμβασης και συμμόρφωσης με τους όρους που ορίζονται στους παρόντες Όρους
Παροχής Υπηρεσιών (η «Σύμβαση»). Δημιουργώντας έναν λογαριασμό για τη χρήση
της Υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία ή συνάπτοντας κατά άλλο τρόπο την
παρούσα Σύμβαση, δημιουργείτε μια δεσμευτική σύμβαση μαζί μας.
Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε ή να ενημερώσουμε αυτήν τη Σύμβαση
δημοσιεύοντας μια τροποποιημένη έκδοση μέσω της Υπηρεσίας και ενημερώνοντάς
σας για τις αναθεωρήσεις. Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μετά από ενημέρωση
της παρούσας Σύμβασης (ή άλλης μεθόδου αποδοχής) θεωρείται αποδοχή της
ενημερωμένης Σύμβασης. Εάν δεν αποδέχεστε τις αλλαγές, πρέπει να σταματήσετε
τη χρήση της Υπηρεσίας.
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Εφόσον συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και όλων των
ενσωματωμένων εγγράφων, διά του παρόντος σας παραχωρούμε περιορισμένη,
ανακλητή, μη εκχωρήσιμη, μη μεταβιβάσιμη, μη υποαδειοδοτήσιμη, μη εμπορική, μη
αποκλειστική άδεια χρήσης και απόκτηση πρόσβασης στην Υπηρεσία αποκλειστικά
για την υπολογιστική σας συσκευή. Δεν χορηγούνται δικαιώματα που δεν
αναφέρονται ρητώς.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι ενσωματώνονται στην παρούσα Σύμβαση, όπως
περιγράφεται πλήρως στο παρόν:
1. Πολιτική Απορρήτου
2. Πολιτική Απορρήτου για Παιδιά

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η Υπηρεσία ενδέχεται να επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν περιεχόμενο και
υλικό, το οποίο δεν εξετάζουμε, ελέγχουμε ή εγκρίνουμε. Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε
υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμβουλές ή άλλα υλικά που εμφανίζονται
στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής.
Η Υπηρεσία δεν αποτελεί ιατρικό προϊόν ή ιατρική περίθαλψη και δεν παρέχει
ιατρικές υπηρεσίες κανενός είδους. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε
ο πάροχος ιατρικής φροντίδας για εσας και ότι δεν οφείλουμε σε εσάς
καθήκον φροντίδας σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια ή την ευζωία σας.
Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε με άμεσο τρόπο τον προσωπικό σας
επαγγελματία υγείας σχετικά με συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις ή ζητήματα.
Εάν πιστεύετε ότι έχετε επείγουσα μια ιατρική ανάγκη, καλέστε αμέσως τον ιατρό
σας ή το 911 για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το 112 για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρότι καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η Υπηρεσία
παραμένει διαθέσιμη, δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η πρόσβαση στην Υπηρεσία
θα είναι χωρίς σφάλματα ή χωρίς διακοπή ή χωρίς ελάττωμα και δεν εγγυόμαστε ότι
οι χρήστες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας, ή των
λειτουργιών της, ανά πάσα στιγμή.
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιήσουμε ή
να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία ή οποιοδήποτε μέρος της, με ή
χωρίς προειδοποίηση.
Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες και μπορεί να μην
είναι πλήρης ή ενημερωμένη. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν τέτοια
λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε δεδομένα
ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η χρήση της Υπηρεσίας ενδέχεται να σας επιβαρύνει με χρεώσεις δεδομένων από
τον πάροχό σας.
Επιλεξιμότητα
Ορισμένα μέρη ή το σύνολο της Υπηρεσίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο
ευρύ κοινό και ενδέχεται να επιβάλλουμε κατά καιρούς κανόνες καταλληλότητας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να εξαλείψουμε αυτές τις απαιτήσεις
καταλληλότητας ανά πάσα στιγμή.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς εξαρτάται από τη συμμόρφωσή σας με τους
όρους της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό
αυτών των κανόνων δεοντολογίας.

Συμφωνείτε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό
σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς.
Συμφωνείτε να μην διανείμετε, μεταφορτώσετε, διαθέσετε ή δημοσιεύσετε κατά
άλλον τρόπο μέσω της Υπηρεσίας οποιεσδήποτε υποδείξεις, δεδομένα, ιδέες,
σχόλια, ερωτήσεις, σημειώσεις, σχέδια, προτάσεις ή σχετικά παρόμοια υλικά
(«Παρατηρήσεις») ή γραφικά, σχέδια, σχεδιαγράμματα, κείμενο, δεδομένα, ηχητικά,
φωτογραφίες, λογισμικό, μουσική, ήχους, βίντεο, σχόλια, μηνύματα ή παρόμοιο
υλικό («Περιεχόμενο») που:
1. είναι παράνομο ή ενθαρρύνει άλλους να συμμετάσχουν σε οτιδήποτε
παράνομο,
2. περιέχει ιό ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα ή λογισμικό που
μπορεί να βλάψει τη λειτουργία του υπολογιστή μας ή άλλου,
3. παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους ή παραβιάζει το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο,
τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
οποιουδήποτε μέρους ή,
4. είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, άσεμνο, χυδαίο,
απρεπές, ακατάλληλο, παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής ή
της δημοσιότητας, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, απειλητικό,
εκφοβιστικό ή άλλως απαράδεκτο.
Πρέπει να διατηρείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας καθώς και
κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για τη σύνδεση στην Υπηρεσία, εάν υπάρχει,
εμπιστευτικά και ασφαλή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση στο λογαριασμό ή στο προφίλ σας από άλλους.
Συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν θα προβείτε σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
1. τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, αντιγράψετε, κάνετε
ανάδρομη τεχνική έρευνα, αποσυμπιέσετε ή αποσυναρμολογήσετε
οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας,
2. παρέμβετε ή διαταράξετε τη λειτουργία της Υπηρεσίας,
συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού ή της παρεμπόδισης
οποιουδήποτε άλλου ατόμου από τη χρήση της Υπηρεσίας μέσω
υποκλοπής ή αλλοίωσης,
3. μεταδώσετε ή καταστήσετε διαθέσιμη σε σχέση με την Υπηρεσία
οποιαδήποτε επίθεση παρεμπόδισης της Υπηρεσίας ιό, worm, Trojan
ή άλλους επιβλαβείς κώδικες ή δραστηριότητες,
4. επιχειρήσετε να ερευνήσετε, σαρώσετε ή ελέγξετε την ευπάθεια ενός
συστήματος ή δικτύου ή να παραβιάσετε τα μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου
ταυτότητας χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση,
5. προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει,
κατά την κρίση μας, ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στις
υποδομές μας,

6. συλλέξετε ή λάβετε τη διεύθυνση email ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας
άλλων χρηστών της Υπηρεσίας,
7. αφαιρέσετε ή συλλέξετε περιεχόμενο από την Υπηρεσία μέσω
αυτοματοποιημένων μέσων,
8. υποβάλετε, δημοσιεύσετε ή διαθέσετε στην Υπηρεσία ψευδή, ελλιπή
ή παραπλανητικά δεδομένα, ή με άλλο τρόπο να μας παράσχετε τέτοια
δεδομένα,
9. πραγματοποιήσετε εγγραφή για περισσότερους από έναν
λογαριασμούς χρήστη, ή
10. υποδυθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση.
Δεν έχετε άδεια πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας που δεν είναι
δημόσιο και δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα
ασφαλείας που ισχύουν στην Υπηρεσία.
Ανεξαρτήτως των προηγούμενων κανόνων δεοντολογίας, το απεριόριστο δικαίωμά
μας να παύσουμε την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία δεν περιορίζεται στις
παραβιάσεις αυτών των κανόνων δεοντολογίας.
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΜΑΣ
Δεν έχετε καμία υποχρέωση να υποβάλετε τίποτα προς εμάς ή να διαθέσετε
οποιοδήποτε Περιεχόμενο μέσω της Υπηρεσίας. Εάν, ωστόσο, επιλέξετε να
υποβάλετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο στην Υπηρεσία ή εάν διαθέσετε με άλλο
τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο μέσω της Υπηρεσίας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό
το Περιεχόμενο σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.
Για να μας επιτρέψετε πλήρως το παραπάνω, σύμφωνα με τους περιορισμούς της
Πολιτικής Απορρήτου, διά του παρόντος μας παραχωρείτε διαρκές, αμετάκλητο,
μεταβιβάσιμο, υποαδειοδοτήσιμο, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, πλήρως
εξοφλημένο, δωρεάν, δικαίωμα και άδεια να αναπαράγουμε, να χρησιμοποιήσουμε,
τροποποιήσουμε, εμφανίσουμε, εκτελέσουμε, διανέμουμε, μεταφράσουμε και να
δημιουργήσουμε παράγωγα έργα από οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο μέσω της
Υπηρεσίας και που πηγάζει από αυτή.
Υποβάλλοντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Παρατηρήσεις σε εμάς, διά του
παρόντος συμφωνείτε, εγγυάστε και δέχεστε ότι: (α) είστε εξουσιοδοτημένοι να
υποβάλετε το Περιεχόμενο ή τις Παρατηρήσεις σε εμάς (β) η παροχή του
Περιεχομένου και των Παρατηρήσεων δεν αποτελεί και δεν θα αποτελεί παραβίαση
δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους (γ) όλες οι Παρατηρήσεις και το
Περιεχόμενο είναι ακριβείς και αληθείς, (δ) δεν δικαιούστε αποζημίωση ως
αντάλλαγμα για τις Παρατηρήσεις ή το Περιεχόμενο και (η) δεν δικαιούστε απόδοσης
σε σχέση με τις Παρατηρήσεις ή το Περιεχόμενο.
Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο που χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε υλικό και δεδομένα που
λαμβάνουμε από εσάς.

Αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διατηρούμε την Υπηρεσία, ή
οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό, Παρατηρήσεις, Περιεχόμενο ή άλλα θέματα που
υποβάλετε, δημοσιεύετε ή διαθέτετε προς ή στην Υπηρεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα
να παρακρατήσουμε, αφαιρέσουμε ή απορρίψουμε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Υπηρεσία ενδέχεται να σας επιτρέψει να επιλέξετε την κοινοποίηση ορισμένων
δεδομένων στο κοινό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να
ελέγξετε πόσα δεδομένα κοινοποιούνται στο κοινό και θα καταβάλουμε προσπάθειες
για να συμμορφωθούμε με τις οδηγίες σας από τις επιλογές που σας παρέχονται.
Κατανοείτε ότι ορίζοντας τα δεδομένα που θα κοινοποιηθούν μέσω της Υπηρεσίας,
ενδέχεται να αποκαλύψετε δεδομένα που επιλέγετε να κοινοποιήσετε. Κατανοείτε
και αναγνωρίζετε ότι είστε πλήρως ενήμεροι και υπεύθυνοι για τον αντίκτυπο της
κοινοποίησης τέτοιου υλικού και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη και
απαλλασσόμαστε των ευθυνών απέναντί σας για ζημίες που απορρέουν από μια
τέτοια πρακτική.
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Βρίσκονται στην ιδιοκτησία μας τα γραφικά, τα λογότυπα, τα ονόματα, τα σχέδια, οι
κεφαλίδες σελίδων, τα εικονίδια κουμπιών, τα σενάρια και τα ονόματα υπηρεσιών,
τα οποία αποτελούν δικά μας εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα ή/και εμπορικά
ενδιαιτήματα. Η «εμφάνιση και αίσθηση» της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων
των συνδυασμών χρωμάτων, των σχημάτων κουμπιών, της διάταξης, του σχεδίου
και όλων των άλλων γραφικών στοιχείων) προστατεύονται από τη νομοθεσία των
Η.Π.Α. περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Όλες οι ονομασίες
προϊόντων, οι ονομασίες των υπηρεσιών, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα
υπηρεσιών («Σήματα») αποτελούν ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία των αντίστοιχων
κατόχων τους, όπως υποδεικνύεται. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Σήματα
ή τα πνευματικά δικαιώματα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον
επιτρεπόμενο από την παρούσα Σύμβαση.
Αναγνωρίζετε ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της Υπηρεσίας,
καθώς και όλες οι βελτιώσεις, ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, διορθώσεις και
τροποποιήσεις του λογισμικού, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά μυστικά ή τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύουν ή σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή
του λογισμικού (ή οποιεσδήποτε βελτιώσεις, διορθώσεις ή τροποποιήσεις) και
συνεπώς οποιαδήποτε έγγραφα και το σύνολο των εγγράφων τους, αποτελούν και
θα παραμείνουν μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία μας ή/και των δικαιοπαρόχων
μας, ανάλογα με την περίπτωση. Η παρούσα Σύμβαση δεν μεταβιβάζει τίτλο ή
ιδιοκτησία σε εσάς, αλλά σας παραχωρεί μόνο τα περιορισμένα δικαιώματα που
ορίζονται στο παρόν.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε όλο ή μέρος της Υπηρεσίας σε
οποιονδήποτε χρήστη, κατά την κρίση μας, ανά πάσα στιγμή.

Χωρίς περιορισμό των προηγουμένων ή ανάληψης πρόσθετεων νομικών
υποχρεώσεων, έχουμε μια πολιτική τερματισμού επαναλαμβανόμενων παραβατών
του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όλες οι παραχωρήσεις οποιουδήποτε δικαιώματος από εσάς προς εμάς σε σχέση
με Περιεχόμενο, τις Παρατηρήσεις ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των αδειών
πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ άλλων, θα ισχύουν μετά από καθ' οιονδήποτε τρόπο
καταγγελία της παρούσας Σύμβασης. Επιπλέον, οι υποσχέσεις, υποχρεώσεις
υπεράσπισης και αποζημίωσης ισχύουν μετά από καθ' οιονδήποτε τρόπο
καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ
Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο
για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν υποστηρίζουμε κανέναν ιστότοπο ή υπηρεσία
μέσω της παροχής ενός τέτοιου συνδέσμου.
Η Υπηρεσία επιτρέπεται να περιέχει άρθρα, κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχο, δεδομένα,
πληροφορίες και άλλα παρόμοια υλικά που προέρχονται από τρίτους. Δεν
υποστηρίζουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους που μπορεί να εμφανίζεται
στην Υπηρεσία ή το οποίο μπορεί να προέρχεται από περιεχόμενο που ενδέχεται να
εμφανίζεται στην Υπηρεσία, ακόμη και αν το περιεχόμενο αυτό συνοψίστηκε,
συλλέχθηκε, αναδιαμορφώθηκε ή τροποποιήθηκε με άλλο τρόπο από εμάς.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΝΟΜΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
«ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ, ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗ, ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ Ή ΘΕΣΜΙΚΗ. ΕΜΕΙΣ, ΟΙ
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΜΕΛΗ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ
ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ,
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ Ή ΕΓΓΡΑΦΩΣ) ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ
ΕΥΘΥΝΗ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ή ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, ΟΤΙ
ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, ΟΤΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ,
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟN ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΓΟΝΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ,
ΜΕΤΟΧΟΙ, ΜΕΛΗ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΤΑ «ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ») ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΩΣ, ΚΑΙ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ,
ΤΥΧΑΙΩΝ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή
ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, σε περίπτωση που ένα δικαστήριο
διαπιστώσει ότι οι παραπάνω αποποιήσεις δεν είναι εκτελέσιμες, τότε συμφωνείτε
ότι ούτε εμείς ούτε κανένα από τα Σχετιζόμενα Μέρη θα είναι υπεύθυνο για (1) τυχόν
ζημίες άνω των $500,00 ή (2) οποιεσδήποτε έμμεσες, τυχαίες, τιμωρητικές, ειδικές ή
επακόλουθες ζημιές ή απώλεια χρήσης, απολεσθέντα έσοδα, απολεσθέντα κέρδη ή
δεδομένα απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος από τη χρήση της
Υπηρεσίας που έγινε από εσάς. Αυτός ο περιορισμός θα ισχύει ανεξάρτητα από τη
βάση της αξίωσής σας ή από το αν τα περιορισμένα διορθωτικά μέτρα που
παρέχονται εδώ αποτύχουν ή όχι του βασικού σκοπού τους.
Αυτός ο περιορισμός δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε ζημία σας προκαλέσαμε
εσκεμμένα και συνειδητά κατά παράβαση της παρούσας Σύμβασης ή του ισχύοντος
δικαίου που δεν μπορεί να αποποιηθεί στην παρούσα Σύμβαση.
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ,
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΑΚΥΡΟΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να προστατεύετε εμάς και τους
προμηθευτές, τις θυγατρικές, τους δικαιοπαρόχους και τους κατόχους αδειών μας,
και κάθε έναν από τα στελέχη, διευθυντές, μετόχους, μέλη, υπαλλήλους και τους
αντιπροσώπους τους από όλες τις καταγγελίες, κρίσεις, αποφάσεις, απώλειες,
υποχρεώσεις, έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό
εύλογες αμοιβές δικηγόρων, αμοιβές εμπειρογνωμόνων και έξοδα επίλυσης
δικαστικών διαφορών που προκύπτουν ή βασίζονται σε (α) Παρατηρήσεις ή
Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή διαβιβάζετε μέσω της Υπηρεσίας,
(β) χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, (γ) παραβίαση ή υποτιθέμενη παραβίαση της
Σύμβασης, και (δ) κάθε συμπεριφορά, δραστηριότητα ή ενέργεια που είναι
παράνομη ή έκνομη βάσει οποιουδήποτε πολιτειακού, ομοσπονδιακού ή κοινού
δικαίου ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας, που

εμπλέκεται, που προκαλείται ή διευκολύνεται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της
χρήσης της Υπηρεσίας.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Εκτός εάν περιορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε ότι
κάθε αξίωση ή διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την
Υπηρεσία που παρέχουμε θα επιλυθεί πλήρως και αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής
διαιτησίας παρά δικαστικά, εκτός από την περίπτωση που μπορείτε να διεκδικήσετε
αξιώσεις στο ειρηνοδικείο, εάν οι αξιώσεις σας πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο
Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας ισχύει σε αυτήν τη Σύμβαση. Οι νόμοι της
Πολιτείας της Νέας Υόρκης θα διέπουν την παρούσα Σύμβαση και θα
χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε διαδικασία διαιτησίας.
Στο πλαίσιο διαιτησίας δεν διορίζεται δικαστής ή ένορκο σώμα και η επανεξέταση
διαιτητικής απόφασης από δικαστήριο είναι περιορισμένη. Ωστόσο, ένας διαιτητής
μπορεί να επιδικάσει σε μεμονωμένη βάση τις ίδιες βλάβες και αποζημίωση όπως
ένα δικαστήριο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων και της
δηλωτικής αποζημίωσης ή των νόμιμων βλαβών) και υποχρεούται να ακολουθεί
τους όρους της παρούσας Σύμβασης όπως θα έπραττε ένα δικαστήριο.
Για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διαιτησίας, πρέπει να αποστείλετε μια επιστολή με
το αίτημα για διαιτησία στην οποία περιγράφετε την αξίωσή σας στην ακόλουθη
διεύθυνση: 30 John Street; Brooklyn, NY 11201.
Η διαιτησία βάσει της παρούσας Σύμβασης θα διεξαχθεί από την Αμερικανική
Ένωση Διαιτησίας (AAA), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της και θα βρίσκεται
στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Η πληρωμή όλων των αμοιβών κατάθεσης, διαχείρισης
και διαιτητή θα διέπεται από τους κανόνες της AAA.
Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι τυχόν διαδικασίες επίλυσης διαφορών θα
διεξάγονται μόνο σε ατομική βάση και όχι σε μια ομαδική, ενοποιημένη ή
αντιπροσωπευτική δράση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο μια αξίωση προχωρήσει στο
δικαστήριο και όχι στη διαιτησία, τόσο εσείς όσο και εμείς συμφωνούμε ότι τα μέρη
έχουν παραιτηθεί από οποιοδήποτε δικαίωμα σε δίκη ενόρκων.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, συμφωνείτε ότι μπορούμε να προσφύγουμε στο
δικαστήριο για να εντέλλουμε προσβολή ή άλλη κατάχρηση πνευματικής ιδιοκτησίας
ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
Στο βαθμό που δεν ισχύει η διαιτησία, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφωνία μαζί
μας που προκύπτει ή σχετίζεται με τις Υπηρεσίες ή με εμάς, μπορεί να ασκηθεί μόνο
από εσάς σε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη,
Νέα Υόρκη. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΩΣ ΑΒΟΛΟ Ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

ΓΕΝΙΚΑ
Διαχωρισιμότητα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί για
οποιονδήποτε λόγο παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε η εν λόγω διάταξη θα
έχει τη μέγιστη ισχύουσα εκτελεστική ισχύ ή θα θεωρηθεί ως διαχωρίσιμη από την
παρούσα Σύμβαση και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα
οποιασδήποτε εναπομένουσας διάταξης.
Χωρίς Σύμπραξη. Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση, συνεργασία, σχέση
εργασίας ή αντιπροσωπείας μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτής της
Σύμβασης ή της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς.
Εκχώρηση. Μπορούμε να εκχωρήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει αυτής της
Σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ανά πάσα
στιγμή με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τη Σύμβαση
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας και οποιαδήποτε μη
εξουσιοδοτημένη ανάθεση από εσάς θα είναι άκυρη.
Αμοιβές δικηγόρων. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή σχετικά με την
παρούσα Σύμβαση, ο νικήσας διάδικος αυτής της αγωγής θα δικαιούται να ανακτήσει
από το άλλο μέρος όλες τα εύλογες δαπάνες, τις αμοιβές δικηγόρων και άλλα έξοδα
που θα πραγματοποιηθούν από τον νικήσαντα διάδικο στην εκδίκαση.
Καμία παραίτηση. Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιαδήποτε διάταξη της
παρούσας Σύμβασης δεν θα θεωρηθεί με κανέναν τρόπο ως σημερινή ή μελλοντική
παραίτηση από αυτή τη διάταξη, ούτε επηρεάζει με κανένα τρόπο το δικαίωμα
οποιουδήποτε μέρους να επιβάλει κάθε τέτοια διάταξη στη συνέχεια. Η ρητή
παραίτησή μας από οποιαδήποτε διάταξη, όρο ή απαίτηση της παρούσας
Σύμβασης δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση
συμμόρφωσης με αυτή τη διάταξη, όρο ή απαίτηση.
Ειδοποιήσεις. Όλες οι ειδοποιήσεις που παρέχονται από εσάς ή απαιτούνται βάσει
της παρούσας Σύμβασης θα είναι γραπτές και θα απευθύνονται
προς: legal@datacubed.com.
Δίκαια μέσα προστασίας. Διά του παρόντος συμφωνείτε ότι θα ζημιωθούμε
ανεπανόρθωτα εάν οι όροι της παρούσας Σύμβασης δεν εφαρμοστούν συγκεκριμένα,
και ως εκ τούτου συμφωνείτε ότι θα δικαιούμαστε, χωρίς δέσμευση, άλλη εγγύηση ή
απόδειξη βλάβης, τα κατάλληλα δίκαια μέσα προστασίας σε σχέση με παραβιάσεις
της παρούσας Σύμβασης, επιπροσθέτως άλλων μέσων προστασίας που άλλως θα
μπορούσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Συνολική Σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
που έχουν ρητώς ενσωματωθεί μέσω παραπομπής, αποτελεί τη συνολική Σύμβαση
μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με την Υπηρεσία και αντικαθιστά όλες τις
προηγούμενες ή πρόσφατες επικοινωνίες, είτε ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές
ως συγκεκριμένες μεταξύ εσάς και εμάς.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ iOS
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μέσω λογισμικού που λειτουργεί
σε περιβάλλον iOS, ισχύουν οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:
1. Αναγνωρίζετε ότι αυτοί οι όροι χρήσης συνάπτονται μόνο μεταξύ εσάς
και εμάς και όχι με την Apple, Inc. («Apple»). Εμείς, και όχι η Apple,
είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εφαρμογή iOS της Υπηρεσίας
και τις υπηρεσίες και τα υλικά που διατίθενται σε αυτήν.
2. Η χρήση της εφαρμογής μας iOS υπόκειται στους Κανόνες χρήσης που
ορίζονται στους τότε τρέχοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών του App
Store της Apple.
3. Συμφωνείτε ότι η Apple δεν έχει καθήκον ή υποχρέωση να παρέχει
υπηρεσίες υποστήριξης ή συντήρησης σε σχέση με την εφαρμογή μας iOS.
4. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η
Apple δεν θα έχει καμία υποχρέωση εγγύησης για την εφαρμογή μας iOS.
5. Συμφωνείτε ότι εμείς, και όχι η Apple, είμαστε υπεύθυνοι για την
αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων από εσάς ή τρίτων που σχετίζονται με
την εφαρμογή μας iOS ή την κατοχή ή/και χρήση της εφαρμογής μας
iOS, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό: (i) αξιώσεων
ευθύνης για προϊόντα, (i) κάθε ισχυρισμού ότι η εφαρμογή δεν
συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική
απαίτηση και (iii) αξιώσεων που προκύπτουν από την προστασία των
καταναλωτών ή παρόμοια νομοθεσία.
6. Συμφωνείτε ότι η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την
πραγματογνωμοσύνη, την υπεράσπιση, τον διακανονισμό και την
απαλλαγή οποιασδήποτε αξίωσης παραβίασης πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων που σχετίζεται με την εφαρμογή μας iOS ή την
κατοχή και χρήση της εφαρμογής μας iOS.
7. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες όρους
σύμβασης τρίτων όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας iOS, όπως
τους όρους του φορέα ασύρματου δικτύου σας, όπου ισχύει.
8. Τα μέρη συμφωνούν ότι η Apple και οι θυγατρικές της Apple είναι τρίτοι
δικαιούχοι στους όρους χρήσης που ισχύουν για την εφαρμογή μας
iOS. Κατόπιν της αποδοχής των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, ως τρίτος
δικαιούχος η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρηθεί ότι έχει
αποδεχτεί το δικαίωμα) να θέσει σε ισχύ τη Σύμβαση έναντι εσάς.

Πολιτική Απορρήτου
για Παιδιά
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 27 Ιουλίου 2020

Ποιοι είμαστε
Είμαστε η Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Health. Μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στη διεύθυνση legal@datacubed.com και στη διεύθυνση:
Datacubed Health
15 Metrotech Center
7th Floor
Brooklyn, NY 11201 Η.Π.Α.
Η Datacubed Health είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία τεχνολογίας που κάνει
πραγματικότητα τη βελτίωση της επιστήμης και της υγείας των
κοινοτήτων. Εφαρμόζουμε εξατομικευμένες λύσεις για τη λήψη δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών smartphone, φορητών, οικιακών και
περιβαλλοντικών αισθητήρων, για εξ αποστάσεως επαφή με ασθενείς και για
εικονικές κλινικές μελέτες. Σε σχέση με την έρευνα, δοκιμές, μελέτες, πρωτοβουλίες
συμμετοχής ασθενών ή έργα που πραγματοποιούμε για λογαριασμό εταιρειών,
οργανισμών περίθαλψης και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων («Μελέτες»), ορισμένες
φορές συλλέγουμε δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών ή από γονείς
ή νόμιμους κηδεμόνες («Φροντιστές») για τα παιδιά τους ή/και ασθενείς που είναι
κάτω των 13 ετών. Οι αναφορές στο «εμείς», «εμάς» και «μας» σημαίνουν την
Datacubed Health. Οι αναφορές σε «τρίτο μέρος» σημαίνουν κάποιον που δεν είστε
εσείς ή εμείς.
Ποιος είστε
Στην Πολιτική, το εσείς σημαίνει εσείς ως:


Πελάτης – υπάλληλος ή εκπρόσωπος μιας επιχείρησης που
χρησιμοποιεί την Datacubed Health



Συμμετέχων του Πελάτη - ένα άτομο κατόπιν πρόσκλησης από μια
επιχείρηση που συμμετέχει σε μια Μελέτη που πραγματοποιείται
από την Datacubed Health για λογαριασμό της επιχείρησης, και
μπορεί να είναι παιδί κάτω των 13 ετών



Συμμετέχων της Datacubed Health – ένα άτομο που συμμετέχει σε
μια Μελέτη που διεξάγει η Datacubed Health για λογαριασμό της
και το οποίο μπορεί να είναι παιδί κάτω των 13 ετών

Νομική βάση για τη συλλογή πληροφοριών παιδιών


Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13
ετών χωρίς τη συγκατάθεση ενός Φροντιστή, εκτός από ειδικές,
περιορισμένες περιπτώσεις

Ποια δεδομένα συλλέγουμε αναφορικά με τα παιδιά και γιατί;
Για την παροχή των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τα
παιδιά από τους Φροντιστές τους ή να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας
από παιδιά. Εκ μέρους των Πελατών μας, για τη διεξαγωγή των Μελετών, μπορούμε
να συλλέξουμε από ένα παιδί:


Την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του



Τα δημογραφικά του δεδομένα (εθνικότητα, φύλο, ύψος και βάρος)



Τις ιατρικές του παθήσεις



Στοιχεία δοσολογίας φαρμάκου ή/και αλλαγής δοσολογίας



Λεπτομέρειες για το σημείο της έγχυσης του φαρμάκου και την
ημερομηνία της έγχυσης



Πληροφορίες σχετικές με έρευνα για την Ερευνητική Μελέτη για
την Υγεία, τα Οικονομικά και τα Αποτελέσματα (HEOR)

Οι φροντιστές μπορεί να μας ζητήσουν να σταματήσουμε τη συλλογή προσωπικών
δεδομένων από το παιδί τους στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση
legal@datacubed.com, ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Συμμετέχων του Πελάτη
και ο Συμμετέχων της Datacubed Health δεν θα μπορούν να συνεχίσουν τη
συμμετοχή σε οποιαδήποτε Μελέτη που διεξάγουμε για λογαριασμό Πελάτη ή
εμάς. Εάν οι Φροντιστές μάς ζητήσουν να σταματήσουμε τη συλλογή και χρήση των
προσωπικών δεδομένων των παιδιών, πρέπει να απενεργοποιήσουμε τη χρήση
των συσκευών μας από τον Συμμετέχοντα του Πελάτη και τον Συμμετέχοντα της
Datacubed Health ώστε να μην συλλέγονται δεδομένα.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα των παιδιών
Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα παιδιών που συλλέγονται από παιδιά ή από
Φροντιστές για τους ακόλουθους σκοπούς:


Διεξαγωγή Μελετών για λογαριασμό των Πελατών μας ή για
λογαριασμό μας.



Παροχή των Υπηρεσιών.



Απάντηση σε ζητήματα και αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών και
τεχνικής υποστήριξης.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα ή δεδομένα που δεν
προσδιορίζουν την ταυτότητα για παιδιά για έρευνα, ανάλυση και παρόμοιους
σκοπούς για τη βελτίωση των Υπηρεσιών. Όταν το κάνουμε αυτό, αφαιρούμε
ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα
προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε
συγκεντρωτικά δεδομένα ή δεδομένα που δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα για τους
ακόλουθους σκοπούς:


Διεξαγωγή έρευνα ή ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας
και ανάλυσης από τον Πελάτη.



Καλύτερη κατανόηση του τρόπου πρόσβασης και χρήσης των
συσκευών μας, και



Βελτίωση των συσκευών μας και ανταπόκριση στις προτιμήσεις
των χρηστών.

Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα των παιδιών
Δεν πουλάμε τα δεδομένα των παιδιών και τα παιδιά δεν πρέπει να δημοσιοποιήσουν
τα προσωπικά τους δεδομένα μέσω των Υπηρεσιών. Κοινοποιούμε μόνο τα
προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα του Πελάτη στον Πελάτη για λογαριασμό του
οποίου συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα, για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες, για να
διεξάγουμε τις Μελέτες, για να συμμορφωθούμε με τον νόμο και να προστατεύσουμε
εμάς και άλλους χρήστες των Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ενδέχεται να
κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών ως εξής:


Πάροχοι Υπηρεσιών. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά
δεδομένα στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, συμβούλους,
παρόχους υπηρεσιών, συμβούλους και θυγατρικές σε
εμπιστευτική βάση, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς,
σε εσάς και για να μας δοθεί η δυνατότητα να παρέχουμε τις

Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και
διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.


Μεταφορές για επιχειρηματικούς λόγους. Ενδέχεται να
μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε κάποιο νόμιμο διάδοχό σας,
στους διαδόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται εκτός από τρίτα
μέρη και άλλα μέρη σε περίπτωση εξαγοράς, πώλησης,
εκχώρησης, συγχώνευσης ή πτώχευσης. Οι πολιτικές που
ισχύουν για τα δεδομένα σας στη συνέχεια ενδέχεται να
καθοριστούν από τον δικαιούχο των δεδομένων, εκτός εάν
απαγορεύεται κατά άλλο τρόπο από τον νόμο.



Σε απάντηση σε Νομική Διαδικασία. Επίσης, ενδέχεται να
κοινοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κυβερνητικές
ή/και νομικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο βαθμό που
πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη
νομοθεσία, όπως για παράδειγμα σε απάντηση κλήτευσης ή
δικαστικής απόφασης, για να υπερασπιστούμε μια νομική αξίωση ή
να αποκαταστήσουμε ή να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά
μας ή διαφορετικά, όπως επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.



Για προστασία Ημών και Άλλων. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε
προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας σε περίπτωση
που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο ή πρέπον για την πρόληψη
εγκληματικών δραστηριοτήτων, τραυματισμών, υλικών ζημιών
ή σωματικών βλαβών.



Με Φροντιστές. Οι φροντιστές μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες
σχετικά με τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από το παιδί τους
επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση legal@datacubed.com.



Συγκεντρωτικά δεδομένα και Αποχαρακτηρισμένα δεδομένα.
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε
συγκεντρωτικά δεδομένα και αποχαρακτηρισμένα δεδομένα σε
τρίτα μέρη

Τα δικαιώματα των Φροντιστών να εξετάζουν, να διαγράφουν και να ελέγχουν
τη χρήση των δεδομένων των παιδιών από εμάς
Οι φροντιστές έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για
τα παιδιά τους και να διαγράφουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών
τους καθώς και μπορούν να αρνηθούν την περαιτέρω συλλογή ή χρήση των
δεδομένων των παιδιών τους. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση legal@datacubed.com. Θα απαιτηθεί να
επιβεβαιώσετε ότι είστε εσείς ο Φροντιστής του παιδιού προκειμένου να λάβετε
δεδομένα σχετικά με το συγκεκριμένο παιδί. Τα αντίγραφα των δεδομένων ενδέχεται
να παραμείνουν σε προσωρινή ή αρχειοθετημένη μορφή στο σύστημά μας κατόπιν
του αιτήματος διαγραφής τους.
Πώς προστατεύουμε την ιδιωτικότητα των παιδιών
Όταν σκοπεύουμε να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα
παιδιά, λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας των
παιδιών, όπως:


Ζητάμε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φροντιστή
σε κάθε περίπτωση όπου ζητάμε ηλικία και προσδιορίζουμε ότι ο
χρήστης είναι κάτω των 13 ετών πριν συλλέξουμε οποιαδήποτε
προσωπικό δεδομένο από το παιδί σε οποιαδήποτε συσκευή ή
εφαρμογή που απευθύνεται σε παιδιά.



Εάν επιθυμούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από ένα
παιδί, ζητάμε τη συγκατάθεση ενός Φροντιστή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, εξηγούμε ποια δεδομένα συλλέγουμε, πώς
σχεδιάζουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, πώς ο Φροντιστής μπορεί
να δώσει τη συγκατάθεση και πώς ο Φροντιστής μπορεί να
ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.



Σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή τις Μελέτες, συλλέγονται τα
διαδικτυακά στοιχεία επικοινωνίας του παιδιού (π.χ. διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να πραγματοποιηθεί
επικοινωνία με το παιδί και ταυτόχρονα ζητάμε μια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φροντιστή, προκειμένου να
ειδοποιηθεί ο Φροντιστής για τη συλλογή και χρήση των
δεδομένων του παιδιού και να παρασχεθεί στον Φροντιστή η
δυνατότητα να αποτρέψει την περαιτέρω επαφή με το παιδί.



Σε σχέση με τις ειδοποιήσεις push (ειδοποιήσεις σε κινητές
συσκευές και άλλες συσκευές), γίνεται λήψη της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φροντιστή και ενημερώνεται
ο Φροντιστής για το ενδιαφέρον μας για επικοινωνία με το παιδί
και παρέχεται στον Φροντιστή η δυνατότητα να αποτρέψει την
επαφή προτού το παιδί λάβει τις ειδοποιήσεις push.



Εάν η συσκευή συλλέγει δεδομένα γεωγραφικής θέσης τα οποία
είναι αρκούντως συγκεκριμένα ώστε να ισοδυναμούν με τον
εντοπισμό μιας διεύθυνσης οδού ή εάν χρησιμοποιούνται τα
συνεχή αναγνωριστικά των Υπηρεσιών (π.χ. cookies) για τη
συλλογή δεδομένων για να γίνουν οι Υπηρεσίες πιο εύχρηστες
(π.χ. τύπος λειτουργικού συστήματος υπολογιστή, διεύθυνση IP,
αναγνωριστικό κινητής συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης ιστού),
ειδοποιούνται οι Φροντιστές και απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης
από τον Φροντιστή πριν από τη συλλογή αυτή.



Οι Φροντιστές ενημερώνονται σχετικά με τις πρακτικές μας σε
σχέση με τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των τύπων
δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε από τα παιδιά, των
χρήσεων στις οποίες μπορούμε να θέσουμε αυτά τα δεδομένα και
εάν και σε ποιους μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε.



Λαμβάνεται συγκατάθεση από τους Φροντιστές για τη συλλογή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα παιδιά τους ή για την
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Υπηρεσίες και τις Μελέτες
απευθείας στα παιδιά τους.



Περιορίζεται η συλλογή προσωπικών πληροφοριών από παιδιά σε
ό,τι είναι εύλογα απαραίτητο για τη συμμετοχή στις Υπηρεσίες και
τις Μελέτες.



Δίνεται πρόσβαση στους Φροντιστές ή η δυνατότητα να ζητήσουν
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε
συλλέξει από τα παιδιά τους και παρέχεται η δυνατότητα να
ζητήσουμε αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Η παρούσα πολιτική ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος που καθορίστηκε
παραπάνω. Ενδέχεται να αλλάζουμε αυτήν την πολιτική κατά καιρούς, οπότε
φροντίστε να την ελέγχετε περιοδικά. Θα δημοσιεύσουμε τυχόν αλλαγές στην
παρούσα πολιτική στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.datacubed.com.

Πολιτική για τα
Cookies
Πολιτική για τα cookies της Data Cubed, LLC. dba Datacubed Health
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 2 Απριλίου 2021

Γιατί παρέχουμε την παρούσα πολιτική
Η παρούσα Πολιτική των Cookies εξηγεί το τι είναι τα cookies, τη χρήση των cookies
από εμάς και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies.
Ενσωματωμένοι Όροι
Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι ενσωματώνονται σε αυτήν την Πολιτική, όπως
περιγράφεται πλήρως στο παρόν:


Πολιτική Απορρήτου



Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τελικού Χρήστη

Ποιοι είμαστε
Στην παρούσα πολιτική των Cookie:


«Εμείς», «εμάς» και «μας» σημαίνουν την Datacubed Health.



«Τρίτο μέρος» σημαίνει κάποιον που δεν είναι εσείς ή εμείς.

Ποιος είστε
Στην παρούσα Πολιτική των Cookie, το «εσείς» σημαίνει ότι είστε


Πελάτης – υπάλληλος ή εκπρόσωπος μιας επιχείρησης που
χρησιμοποιεί την Datacubed Health



Συμμετέχων του Πελάτη – ένα άτομο κατόπιν πρόσκλησης από μια
επιχείρηση που συμμετέχει σε μια μελέτη που πραγματοποιείται
από την Datacubed Health για λογαριασμό της επιχείρησης



Συμμετέχων της Datacubed Health – ένα άτομο που συμμετέχει σε
μια μελέτη που διεξάγει η Datacubed Health για λογαριασμό της

Τι είναι τα Cookies
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που περιέχει μια σειρά χαρακτήρων που
αποστέλλεται στη συσκευή ενός Πελάτη, Συμμετέχοντα εντός Πελάτη ή Συμμετέχοντα
της Datacubed Health όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν τα
χρακτηριστικά και τις λειτουργίες του ιστότοπου www.datacubed.com. Η παρούσα
Πολιτική των Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies, τη χρήση των cookies από εμάς και
πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies.
Γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies
Ταξινόμηση των cookies
Τα cookies μπορούν να καταταγούν σε ταξινομήσεις ανάλογα με τον κύκλο ζωής τους,
τους τομείς και τους τύπους τους.
Cookies ανάλογα με τη διάρκεια ζωής


Τα cookies περιόδου σύνδεσης είναι αυτά που διαγράφονται όταν
οι χρήστες κλείνουν τα προγράμματα περιήγησής τους.



Τα διαρκή cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή
του χρήστη για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε διαρκή cookies καθώς και cookies περιόδου σύνδεσης.
Cookies ανά τομέα


Τα cookies πρώτου μέρους είναι αυτά που προέρχονται από τον
διακομιστή ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης



Τα cookies τρίτων είναι αυτά που αποθηκεύονται από διαφορετικό
τομέα από αυτόν της σελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης.

Cookies ανά τύπο


Απαραίτητα cookies είναι αυτά που είναι απαραίτητα για να σας
παρέχουμε υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω του ιστότοπού μας.



Τα cookies Ανάλυσης είναι αυτά που συλλέγουν δεδομένα σε
συγκεντρωτική μορφή για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε
πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας ή να μας βοηθήσουν να
προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας για εσάς.



Τα λειτουργικά cookies είναι αυτά που επιτρέπουν στον ιστότοπο να
θυμάται τις πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς ή
εμφάνισης του ιστότοπου, π.χ. τη γλώσσα που προτιμάτε. Η

απώλεια πληροφοριών σε ένα λειτουργικό cookie μπορεί να κάνει
την εμπειρία στον ιστότοπο λιγότερο λειτουργική, αλλά δεν
εμποδίζει τη λειτουργία του ιστότοπου.
Διαχείριση των Cookies
Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις των cookies ανά πάσα στιγμή μεταβαίνοντας
στη σελίδα προτιμήσεων και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «C». Στη συνέχεια, μπορείτε
να προσαρμόσετε το διαθέσιμο ρυθμιστικό σε «Ενεργό» ή «Απενεργοποιημένο» και,
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Αποθήκευση και κλείσιμο».
Εναλλακτικά, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies. Εάν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να
αποκλείσετε τα cookies που έχουν οριστεί από οποιονδήποτε ιστότοπο, μπορείτε να το
κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού για κάθε πρόγραμμα
περιήγησης ιστού σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι
μέθοδοι για να γίνει αυτό διαφέρουν από πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα
περιήγησης και από έκδοση σε έκδοση. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον
περιορισμό ή τον αποκλεισμό των cookies, συμπεριλαμβανομένων μιας μεγάλης
ποικιλίας προγραμμάτων περιήγησης, στη διεύθυνση www.allaboutcookies.org.
Cookies που χρησιμοποιούμε
Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τα cookies που χρησιμοποιούμε και γιατί.
Όνομα

Hubspot
_hstc
Hubspotutk
_hssc
_cfuid
_hssrc

WordPress
cookielawinfo
viewed_cookie_policy

Τύπος

Διάρκεια

Διάρκεια
ζωής

Σκοπός

Αναάλυσης
Ανάλυσης
Λειτουργικό
Απαραίτητο
Απαραίτητο

1 έτος 24
ημέρες
1 έτος 24
ημέρες
30 λεπτά
1 μήνα
Περίοδος
σύνδεσης

Διαρκές
Διαρκές
Διαρκές
Διαρκές
Διαρκές

Για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε τη
χρήση και την απόδοση του ιστότοπου και
των υπηρεσιών μας

Απαραίτητο
Απαραίτητο

1 έτος
1 έτος

Διαρκές
Διαρκές

Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας
σε σχέση με τη χρήση των cookies
γενικότερα

Όνομα

Google
_gat_gtag_U
_ga
_gid

Τύπος

Ανάλυσης
Ανάλυσης
Ανάλυσης

Διάρκεια

Διάρκεια
ζωής

Σκοπός

1 λεπτό
2 έτη
1 μέρα

Διαρκές
Διαρκές
Διαρκές

Για να αναλύσουμε τη χρήση της
ιστοσελίδας μας

Για να αποθηκεύσουμε δεδομένα σχετικά
με τις προτιμήσεις σας και να
εξατομικεύσουμε τον ιστότοπο για εσάς

Για την παροχή διαχείρισης περιόδου
σύνδεσης

Vimeo
vuid

Απαραίτητο

2 έτη

Τρίτο
Μέρος

Servlet
JSESSIONID

Απαραίτητο

1 έτος

Διαρκές

Πολιτική Μη Παρακολούθησης
Ορισμένα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν δυνατότητες «Μη παρακολούθησης»
που σας επιτρέπουν να δώσετε εντολή σε έναν ιστότοπο να μην σας παρακολουθεί. Ο
ιστότοπός μας δεν σας παρακολουθεί όταν τα cookies δεν γίνονται αποδεκτά.
Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική των Cookies,
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση legal@datacubed.com.

