Όροι Χρήσης & Πολιτική Εμπιστευτικότητας
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι
οποίοι διέπουν την χρήση του διαδικτυακού τόπου www.elpaasfaleies.com. Η χρήση του
διαδικτυακού τόπου www.elpaasfaleies.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Κάθε φορά που εισέρχεστε και κάνετε χρήση
της ιστοσελίδας αποδέχεστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και
προϋποθέσεις χρήσης, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας.
Η ιστοσελίδα δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει
προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την
ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών
νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η ιστοσελίδα της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ είναι σύστημα επικοινωνίας με τo κοινό, το οποίο
παρέχει μέσω του διαδικτύου μόνο πληροφορίες. Οι επισκέπτες/πελάτες μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ και να ενημερώνονται για τα νέα
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις και ασφαλιστικά
νέα, χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
Η ιστοσελίδα δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο των επισκεπτών της, πλην των
στοιχείων επικοινωνίας που ο ίδιος ο επισκέπτης κάνει γνωστά στη Σελίδα Επικοινωνίας
και αποστέλλει το μήνυμά του σε μορφή email στο Mail Server της εταιρίας, με σκοπό την
επικοινωνία του με την εταιρία μας.
H ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσα από
την ιστοσελίδα της για εμπορικούς σκοπούς.
Δήλωση αποποίησης
Το περιεχόμενο της διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη,
σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή
καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Η ιστοσελίδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης
αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης
των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της στις οποίες προβαίνει με δική
του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, δεν εγγυάται ότι οι
σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα.
Ομοίως δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι
εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των
επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από
κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά
για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους
παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους
χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του
περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της, ο οποίος δεν
φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας
απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/
χρήστης της αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από
τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies:
Cookies Επιδόσεων (Google analytics) τα οποία είναι cookies που συλλέγουν
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα,
ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές,
ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies
μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή
αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των
ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και
αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών
όρων.
Το
παρόν
αποτελεί
συνολική
συμφωνία
μεταξύ
της
ιστοσελίδας www.elpaasfaleies.com και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του
και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

