
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 
Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της 
ιστοσελίδας www.syn-dimiourgia.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα"). Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει 
την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του 
περιεχομένου αυτής. 
 
Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης 
Η γιατρός Δρ. Πετρονέλα Νεμεσέγκιοβα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες 
και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, 
πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την 
επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της 
αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Δρ. Πετρονέλας Νεμεσέγκιοβα για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν 
προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ αφορμής της χρήσης αυτής. 
 
Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, στο βαθμό 
που δεν αφορούν την ίδια την Δρ. Πετρονέλα Νεμεσέγκιοβα, συλλέγονται από την ίδια και τους 
συνεργάτες της από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας 
αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν απόψεις, 
ούτε εκφράζουν θέσεις της Δρ. Πετρονέλας Νεμεσέγκιοβα. Η γιατρός δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, 
εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας 
δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, 
πρόταση ή αποδοχή πρότασης για οποιασδήποτε συναλλαγή με την Δρ. Πετρονέλα Νεμεσέγκιοβα ή με 
τρίτους. Στο χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και 
αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη προσωπικών ή άλλων αποφάσεων με 
αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η γιατρός δεν υποχρεούται 
να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας 
πληροφοριών. 
 
Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων 
Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών 
συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των 
οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η γιατρός δεν εγγυάται τη 
διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, 
πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των 
προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών 
τόπων. Η Δρ. Πετρονέλα Νεμεσέγκιοβα δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των 
ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση 
των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων. 
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα 
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, 
γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Δρ. Πετρονέλας 
Νεμεσέγκιοβα ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, 
αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, 
εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή 
άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Δρ. Πετρονέλας Νεμεσέγκιοβα ή του 
εκάστοτε δικαιούχου. 
 
Λειτουργία της ιστοσελίδας 
Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Δρ. Πετρονέλα Νεμεσέγκιοβα χρησιμοποιεί 
λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή 
απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων 
ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε 
αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες 
που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του 
συστήματός του από ιούς. 
 
 



Συμπεριφορά Χρηστών 
Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του 
Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και 
να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά της χρήση αυτής και σε σχέση με 
αυτή, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων 
πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό 
τόπο της Δρ. Πετρονέλας Νεμεσέγκιοβα, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των 
πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Δρ. Πετρονέλα 
Νεμεσέγκιοβα εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους 
παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Δρ. Πετρονέλα Νεμεσέγκιοβα εκ του λόγου 
αυτού. 
 
Τροποποίηση όρων χρήσης 
Η Δρ. Πετρονέλα Νεμεσέγκιοβα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την 
ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές 
και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι θα έχουν αποδεχθεί τις 
τροποποιήσεις. 
 
Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων με βάση τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR). 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Ο ιστότοπος syndimiourgia.gr θέτει ως 1η προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας 
δεδομένων. Για το λόγο αυτό και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή, σύνεση 
και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR). 
 
Με την επίσκεψη σας στον ιστότοπο syndimiourgia.gr, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται 
στην παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου.  
 
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το 
εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σας παρακαλούμε, όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής επικοινωνία μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή 
σας ως προς όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. 
 
Η συλλογή και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τον ιστότοπο 
syndimiourgia.gr, υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς επίσης και στο εθνικό, κοινοτικό και 
διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Ποια στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα; 
Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας ή της επικοινωνίας με ένα άτομο. 
 
Προκειμένου να σας απαντάμε στις ερωτήσεις σας αλλά και να σας προωθούμε το Newsletter μας κατόπιν 
της δικής σας επιθυμίας μέσω της εγγραφής σας σε αυτό, συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία που εσείς 
μας παρέχετε με τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως λάβετε πλήρη γνώση των 
δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 
2472/1997 και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR. 
 
Σκοπός συλλογής προσωπικών πληροφοριών 
Ο ιστότοπος syndimiourgia.gr συλλέγει διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν οι 
ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν, για τους εξής σκοπούς: 
 

1. για την επικοινωνία με τους χρήστες ή την αποστολή του newsletter που οι ίδιοι έχουν ζητήσει 
μέσω της εγγραφής τους σε συτό 



2. την ενημέρωση των χρηστών για διάφορες εκδηλώσεις που συμμετέχει ή διοργανώνει ο 
ιστότοπος syndimiourgia.gr 

3. την άντληση πληροφοριών από τους χρήστες όσον αφορά την εμπειρία χρήσης του δικτυακού 
τόπου, με σκοπό την συνεχή βελτίωση αυτού 

4. οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας και στατιστική ανάλυση του 
syndimiourgia.gr 
 

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς, ή μέσω μηνυμάτων SMS εφόσον μας έχετε δώσει τα 
στοιχεία αυτά. 
 
Από που συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες; 
Η παροχή όλων των προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική. 
 
Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μετά από εκούσια επιλογή σας, είτε απευθείας από εσάς ή από 
οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν: 
 

 εγγράφεστε στην λίστα συνδρομητών newsletter 

 μας παρέχετε πληροφορίες σχετικές με εσάς στις φόρμες επικοινωνίας του ιστοτόπου 

 υποβάλετε κάποιο σχόλιο ή ερώτημα μέσω του ιστοτόπου syndimiourgia.gr 
 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε 
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στον ιστότοπο syndimiourgia.gr εξαρτώνται από τα 
εκάστοτε στοιχεία που μας παρέχετε και το είδος της επικοινωνίας σας με τον ιστότοπό μας: 
 

1. προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, αριθμό τηλεφώνου ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όταν εγγράφεστε στο newsletter μας ή υποβάλετε ερώτηση στη φόρμα 
επικοινωνίας του ιστοτόπου μας 

2. διεύθυνση IP 
 

Τι δικαιώματα έχει ο χρήστης στα προσωπικά του δεδομένα; 
Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε 
περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο 
2472/1997 και τον κανονισμό 679/2016 GDPR.  
 

 Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς καθώς 
και να αιτηθείτε τη φορητότητα των στοιχείων σας. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των 
προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, 
κατόπιν αιτήματός σας. 

 Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την 
τροποποίηση αυτών. 

 Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως καθορίζεται από τον ισχύοντα νόμο.  

 Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας 
δεδομένων καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους. 

 Κατόπιν αιτήματός σας, θα ακυρώσουμε την εγγραφή σας στο newsletter μας και 
θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εθνικούς νόμους. 

 
To διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση 
αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας 
 
Πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα; 
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα το επιθυμείτε εσείς. Εφόσον μας το ζητήσετε, 
θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση μας, σύμφωνα με τις πολιτικές 
διατήρησης δεδομένων και διαγραφής. 
 
 



Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα; 
Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας μέτρα ασφαλείας για να μειώσουμε τους 
κινδύνους απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης 
των προσωπικών σας πληροφοριών. 
 
Συνεργάτες του ιστοτόπου syndimiourgia.gr  
Ο ιστότοπος syndimiourgia.gr δύναται να κοινοποιήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους 
συνεργάτες για να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες αποστολής του newsletter και επικοινωνίας μαζί 
σας. Οι συνεργάτες μας καλύπτονται από την υποχρέωση εχεμύθειας και τον Κανονισμό GDPR. 
  
Ο ιστότοπος syndimiourgia.gr δηλώνει ρητά ότι δε θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία 
των χρηστών προς τρίτους που δεν σχετίζονται με τον ιστότοπο χωρίς την συγκατάθεση των 
χρηστών, για λόγους που δε συνάδουν με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. 

 
Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies) 
Χρησιμοποιούμε τα cookies με αυστηρή πολιτική για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με 
την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τη χρήση τους.  
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