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Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό μας τόπο ή/και χρησιμοποιώντας υλικό από τις ιστοσελίδες μας, αποδέχεστε τους
παρακάτω όρους. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν,
οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της NB  EVENTS  και
προστατεύεται σύμφωνα με το Ν.2121/1993  «περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων» με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Αποκτώντας πρόσβαση σε
αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τις εξουσίες του δικαιούχου κατά τα άρθρα 3 και 4 του ως
άνω νόμου και κατά συνέπεια κάθε πράξη, παράλειψη ή ανοχή αντίθετη προς τις διατάξεις του ως άνω νόμου
επισύρει τις προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις.

Η εταιρεία διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση
των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από
απόσταση,  σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές,  ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και
συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και
το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.  Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Η εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των
προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’  οιονδήποτε τρόπο και για οιαδήποτε αιτία προς
οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών.  Τα προσωπικά σας
στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε
οιονδήποτε.  Η υποβολή στοιχείων με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος Δικτυακού Τόπου. επέχει
θέση υπευθύνου δήλωσης του Ν.1599/1986 και επομένως οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στοιχείων μπορεί να
επισύρει τις κατ’ άρθρο 22 παρ.6 του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του
μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, ως εκ τούτου η υπεξαίρεσή τους από
τρίτους είναι πρακτικά αδύνατη.  H  εκκαθάριση της συναλλαγής σας,  αν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε
πληρωμή με την πιστωτική σας κάρτα, γίνεται στο δικτυακό περιβάλλον της viva payments

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες του μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις(  links)  με
ιστοσελίδες του Internet,  οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα)  και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους καθώς και για τους όρους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο παρών Δικτυακός
Τόπος.

Οι τιμές που αναγράφονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες για το συγκεκριμένο
συνέδριο, στο οποίο αναφέρεται ο δικτυακός τόπος.

Ολες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου διέπονται και προστατεύονται
από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία
2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που
ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Ο παρών Δικτυακός  Τόπος,  υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους
εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς,  σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό,  αμεταβίβαστο,  προσωπικό,
περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης,  χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων



στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται
στους ακόλουθους περιορισμούς:

 πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της,  όλες τις
επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα

 δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε

ή να παρουσιάσετε δημοσίως,  ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα
και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό,  εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το
παρόν.

Ο παρών Δικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και
προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  Τέτοιες αλλαγές,  τροποποιήσεις,
προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την
γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της
θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα.  Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας
αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων,
προσθηκών ή διαγραφών. Ο παρών Δικτυακός Τόπος μπορεί,  σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,  να καταγγείλει,
αλλάξει,  αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας,  της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε
προϊόντος ή υπηρεσίας.

H NB EVENTS και κατ’  επέκταση ο παρών Δικτυακός Τόπος,  οι υπάλληλοί της, ,  δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,  για όποιες επακόλουθες,  παρεμπίπτουσες,  έμμεσες,  ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή
χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας
της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας,
και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση,  την αντιγραφή,  ή την
παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας,
ανεξαρτήτως εάν ο παρών  Δικτυακός  Τόπος  είχε ενημερωθεί,  γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την
πιθανότητα.

Ολες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε διέπονται και προστατεύονται από το Νόμο περί προστασίας του
καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
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