Όροι Χρήσης
1. Περιγραφή Αποθετηρίου και αποδοχή όρων χρήσης
Το αποθετήριο http://softrepo.seab.gr (εφεξής ΗΜΛΒ) είναι αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης και ανήκει
στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (εφεξής ΣΕΑΒ)
Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών
λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης)
υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν το ΗΜΛΒ υπό τους
παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση, και παραμονή στον
παρόντα διαδικτυακό τόπο η αρχειοθέτηση / καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των
παρακάτω όρων χρήσης.

2. Ορισμοί
Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το
αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Ως χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο προσπέλαση του ΗΜΛΒ.
Ως εγγεγραμμένοι ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι εγγράφονται στις παρεχόμενες από την ΕΕΛ/ΛΑΚ
υπηρεσίες μέσω του παρόντος ΗΜΛΒ και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για την παροχή Επιπρόσθετων Υπηρεσιών.
Ως Επιπρόσθετες Υπηρεσίες ορίζονται οποιεσδήποτε προσωποποιημένες υπηρεσίες παρέχονται στο
χρήστη πέραν της απλής πρόσβασης στο ΗΜΛΒ. Ενδεικτικά οι Επιπρόσθετες Υπηρεσίες
περιλαμβάνουν:





εγγραφή χρήστη
δυνατότητα μεταφόρτωσης περιεχομένου
διαχείριση έργου

Ως Αποθετήριο Aνοικτής Πρόσβασης ορίζεται εκείνο στο οποίο το σύνολο του περιεχομένου διατίθεται
στο κοινό μέσο αδειών που είναι σύμφωνες με τον ορισμό της Ανοικτής Γνώσεως του Ιδρύματος
Ανοικτής Γνώσης.

3. Νόμιμη χρήση
Η χρήση του ΗΜΛΒ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο
χρήστης του ΗΜΛΒ πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν
βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των
υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Αποθετηρίου προς τους χρήστες.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης
Το περιεχόμενο του ΗΜΛΒ επί του οποίου η ΕΛ/ΛΑΚ έχει τα απαραίτητα πνευματική δικαιώματα ή
άδειες χρήσης εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό -ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο
οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του αποθετηρίου στους χρήστες
αποκλειστικά και μόνο με τους όρους των Ελληνικών αδειών Creative Commons και ειδικότερα:

(α)

καταρχήν, με τους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης
Παρόμοια Διανομή (CC BY SA v.3.0 GR), όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια
Χρήσης,

(β) κατά δεύτερον, με κάθε άλλη άδεια Creative Commons έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη που ανήκει στις
κατηγορίες των Ελεύθερων Πολιτιστικών Αδειών, δηλαδή:
Αναφορά
Αναφορά Παρόμοια Διανομή

(γ) κατά τρίτον, με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της
Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοιχτές και ελεύθερες.
Επίσης διατίθεται περιεχόμενο που έχει τα σημειώματα:
Creative Commons Zero και άρα έχει επέλθει παραίτηση από το οικονομικό δικαίωμα των κατόχων των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του ιδιόρρυθμου δικαιώματος του δημιουργού βάσης δεδομένων
και των συγγενικών δικαιωμάτων
Public Domain Mark και άρα είναι εκτός προστασίας του συστήματος του Ν. 2121/1993 για τα
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα καθώς και για το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού βάσης
δεδομένων .
Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία
του Αποθετηρίου είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και
διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open
Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοιχτές και ελεύθερες.
Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το περιεχόμενο και το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται
ειδικά ως μεταδεδομένα που διατίθενται μαζί με το περιεχόμενο ή το λογισμικό.
Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου μπορεί να διατίθεται είτε μέσω γραφικής διεπαφής που επιτρέπει στον
τελικό χρήστη τη θέαση, επεξεργασία και μεταφόρτωση του περιεχομένου, είτε μέσα από Διαδικτυακές
Υπηρεσίες (web services) και Ανοιχτές Προγραμματιστικές Διεπαφές (Open APIs) οι οποίες βασίζονται
σε ΕΛ/ΛΑΚ και στις οποίες άλλα πληροφοριακά συστήματα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους
παρόντες όρους χρήσης και μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα ή μεταδεδομένα με τις άδειες
Creative Commons που προσδιορίζονται ανωτέρω.
Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με
άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω πρέπει να προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

5. Αποποίηση ευθύνης
Το ΗΜΛΒ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα
κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Αποθετηρίου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία
περίπτωση το ΗΜΛΒ δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για
οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Αποθετηρίου.

Το ΗΜΛΒ ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με
αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε
διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του
περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών
τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων
τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του
Αποθετηρίου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς
τόπους τρίτων, αποχωρεί από το Αποθετήριο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.
Το ΗΜΛΒ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που
δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους
σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Το ΗΜΛΒ δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο
χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Αποθετηρίου. Επίσης δεν
εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με το Αποθετήριο διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές
(servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν
περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη
διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση
τους.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
1.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώου Λογισμικών Βιβλιοθηκών , στην συνέχεια θα αναφέρεται ως ΗΜΛΒ και ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών εφεξής ως ΣΕΑΒ αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό
να προστατεύονται τα πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος
διαδικτυακού τόπου, και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα των
πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.
Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στο σύστημα του ΗΜΛΒ του ΣΕΑΒ,
αποδέχεσθε την παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων.

2.

Η εγγραφή στο ΗΜΛΒ είναι υποχρεωτική προκειμένου να γίνει απόθεση και διαχείριση λογισμικού
βιβλιοθηκών. Η εγγραφή για τα μέλη του έργου είναι προαιρετική και καθορίζεται από την εκάστοτε
πολιτική του έργου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τον δημιουργό του. Κάθε πληροφορία που
αναφέρεται σε υποκείμενο δεδομένων (εφεξής, Προσωπικά Δεδομένα), μπορεί να προσδιορίζει
όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.α.
Επίσης, ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται από χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί
να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα. Το ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα (browsing), η θέαση και η λήψη
(downloading) αρχείων και άλλου περιεχομένου που περιέχονται σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο
δεν προϋποθέτουν την υποβολή Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών. Επίσης, οι αναφερόμενες
λειτουργίες δεν προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) έτσι ώστε
να δέχεται cookies.

3.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών του ΗΜΛΒ του ΣΕΑΒ.
Κάθε φορά που το ΗΜΛΒ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στα πλαίσια
της υλοποίησης των σκοπών του, δηλαδή, για να:
α.

έχει την ανταπόκρισή σας ή στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με περιεχόμενο
αυτού του διαδικτυακού τόπου

β.

έχει δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας του, επισήμανσης και
προβλημάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου

γ.

έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας

δ.

μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας

επίλυσης

ε.

μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτού του
διαδικτυακού τόπου, και

ζ.

μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας για κάθε τι άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες του
ΣΕΑΒ.

4.

Η εγγραφή σας στο αποθετήριο προϋποθέτει την παροχή πληροφοριακών δεδομένων ή/και
Προσωπικών Δεδομένων όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, και
την χρήση cookies.

5.

Το ΗΜΛΒ δεν θα κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο και δε θα τα
χρησιμοποιήσει σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Ωστόσο, ο
ΣΕΑΒ μπορεί:
α.

Να διαθέσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας στους βοηθούς εκπλήρωσης, σχετιζόμενα
νομικά πρόσωπα, ή αντισυμβαλλόμενους του για επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα
πολιτική προστασίας δεδομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαβίβαση δεδομένων σε άλλη
χώρα, όχι όμως σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, όπου ο βοηθός
εκπλήρωσης, το σχετιζόμενο νομικό πρόσωπο ή ο αντισυμβαλλόμενος του ΣΕΑΒ εδρεύει.
Το ΗΜΛΒ θα βεβαιώνεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα θα προστατεύουν τα Προσωπικά
Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

6.

Το ΗΜΛΒ καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το
ΗΜΛΒ μπορεί να διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα, προσεκτικά επιλεγμένα, πληροφοριακά δεδομένα
χρήσης και συναλλαγών των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου, με τη μορφή
ανωνυμοποιημένων στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων, χωρίς να αποκαλύπτονται στοιχεία
που αφορούν στην ταυτότητα των υποκειμένων δεδομένων ή εμπιστευτική πληροφόρηση, εκτός αν
απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή είναι αναγκαίο ενόψει νομικής διαδικασίας ή αν το ΗΜΛΒ έχει
τη συναίνεσή σας.

7.

Το ΗΜΛΒ δεν συλλέγει εσκεμμένα ούτε χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα χρηστών κάτω των 18
ετών.

8.

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το ΗΜΛΒ διατηρεί. Επίσης,
έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας από
τα αρχεία του ΗΜΛΒ. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το ΗΜΛΒ
συλλέγει και επεξεργάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΣΕΑΒ στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας:
helpdesk@seab.gr
ή
μέσω
της
υπηρεσίας
http://helpdesk.seab.gr. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή διαγράψετε τα Προσωπικά
Δεδομένα σας από τα αρχεία του ΣΕΑΒ, θα πρέπει να ενημερώσετε το ΣΕΑΒ εγγράφως
διατυπώνοντας με σαφήνεια την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: helpdesk@seab.gr Είναι πιθανόν, ενόψει αυτής της επικοινωνίας
σας, ο ΣΕΑΒ να επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει το αίτημά σας για αλλαγή ή διαγραφή
των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να παραμείνει κάποιο στοιχείο από τα
Προσωπικά Δεδομένα σας στα αρχεία του ΗΜΛΒ, που όμως δεν θα χρησιμοποιηθεί για
εμπορικούς σκοπούς. Το ΗΜΛΒ διατηρεί το δικαίωμα περιστασιακά να επικοινωνεί με το
υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων αναλόγως των αναγκών του ΣΕΑΒ.

9.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα που εμφανίζονται στις ελεύθερα
προσβάσιμες ιστοσελίδες του ΗΜΛΒ μπορεί να συλλέγονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας από
τρίτους. Ο ΣΕΑΒ δεν φέρει ευθύνη για τέτοια συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων
σας.

10. Το ΗΜΛΒ μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση αυτού του
διαδικτυακού τόπου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χώρου (domain
name) σας (το κείμενο μετά το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας) και τη
συσχετιζόμενη διεύθυνση IP, και το όνομα χρήστη (user name) σας (το κείμενο πριν το @ στη

διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας). Η ποσότητα των πληροφοριών που
γνωστοποιούνται εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή
σας για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (web-browser). Παρακαλείστε να ελέγξετε τον
ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας αν επιθυμείτε να μάθετε τι πληροφορίες επιτρέπει να
γνωστοποιούνται κατά την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.
11. Το ΗΜΛΒ μπορεί να αποθηκεύει αρχεία κειμένου όπως τα cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
σας κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία
κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος μεταβιβάζει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη
που τον επισκέπτεται για σκοπούς καταγραφής της χρήσης. Αυτά τα μικρά αρχεία κειμένου
(cookies) διευκολύνουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, ελαχιστοποιούν την ανάγκη της
κατ’ επανάληψη καταχώρησης πληροφοριακών δεδομένων κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού
του διαδικτυακού τόπου, και επιτρέπουν στο ΗΜΛΒ να σας παρέχει χρήση αυτού του διαδικτυακού
τόπου προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Εφόσον το θελήσετε, μπορείτε να διαγράψετε ή και
εμποδίσετε την εισαγωγή cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για να το επιτύχετε,
παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας.
Ωστόσο, η διαγραφή ή παρεμπόδιση εισαγωγής cookies μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες
χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το ΗΜΛΒ χρησιμοποιεί cookies με δύο τρόπους: καταρχήν,
μικρά αρχεία κειμένου κάθε χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου αποστέλλονται από το
διακομιστή (server) του ΣΕΑΒ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται για να
επαληθεύσουν δικαιώματα πρόσβασης σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies δεν
παραμένουν στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας μετά την κάθε χρήση αυτού του
διαδικτυακού τόπου. Επιπλέον, κατόπιν δικής σας επιλογής, ένα cookie αποστέλλεται από το
διακομιστή (server) του ΣΕΑΒ και αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την
αυτοματοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης με όνομα χρήστη και συνθηματικό πρόσβασης
(login). Τα cookies χρησιμεύουν στο ΗΜΛΒ για να ταυτοποιήσει τη χρήση που κάνετε σ’ αυτόν τον
διαδικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να ερωτάστε για τον όνομα χρήστη (user name) και
συνθηματικό πρόσβασης (password), και για να κρατάει μετρήσιμα στοιχεία χρήσης. Εάν δεν
επιθυμείτε να δέχεστε τέτοια cookies ή επιθυμείτε να ενημερώνεστε πότε ένα cookie εστάλη σ’
εσάς, μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά τις παραμέτρους χρήσης του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή
(browser) σας.
12. Το ΗΜΛΒ έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων χωρίς
προηγούμενη ενημέρωσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων
θα καταχωρηθεί σ’ αυτήν την ιστοσελίδα. Η αδιάλειπτη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου από
εσάς εκλαμβάνεται ως αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική προστασίας δεδομένων.
Σχόλια ή ερωτήσεις που αφορούν σ’ αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να τ’
απευθύνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
13. Το ΗΜΛΒ υλοποιεί τεχνολογικές εφαρμογές και πολιτική προστασίας που αποσκοπούν στη
διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη ή μη κατάλληλη χρήση τους.
Το ΗΜΛΒ θα εξετάζει περιοδικά την καταλληλότητα και επάρκεια αυτών των τεχνολογικών
εφαρμογών και πολιτικής προστασίας δεδομένων.

7. Δικαιοδοσία, Ισχύς και Τροποποιήσεις
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Αποθετηρίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή
αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές
διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών
προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με
το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το
παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Αποθετηρίου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ
του ΗΜΛΒ και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της

συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός
εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΗΜΛΒ ο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται
άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.
Το ΗΜΛΒ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις
υπηρεσίες του Αποθετηρίου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο,
με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης των εγγεγραμένων μελών που έχουν δώσει την άδεια στο
ΗΜΛΒ να επικοινωνεί μαζί τους για αυτό το σκοπό. Διαφορετικά η επικοινωνία γίνεται με ανακοίνωση
στον Διαδικτυακό Τόπο του ΗΜΛΒ και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

