
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «COSMOTE Xmas Offer» 

 

1. Για να κάνει κάποιος χρήση της εφαρμογής «COSMOTE Xmas 

Offer» θα πρέπει να i) να έχει  συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας του, ii) να έχει δηλώσει φίλος της σελίδας της COSMOTE 

στο Facebook (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής  των όρων 

εγγραφής του Facebook και του Προγράμματος), iii) να έχει 

αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης και τέλος να μπει στη 

σελίδα της COSMOTE στο Facebook 

(http://www.facebook.com/Cosmote) και να δημιουργήσει ένα 

poster μέσω του οποίου θα ζητάει Χριστουγεννιάτικα δώρα από 

τους φίλους του. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής 

δώρου, θα εμφανιστεί αυτόματα post στην προσωπική σελίδα του 

χρήστη στο Facebook. Αποκλειστική ευθύνη για τις φωτογραφίες 

που χρησιμοποιεί ο  χρήστης για να δημιουργήσει το poster, φέρει 

ο τελευταίος.   

2. Με τη χρήση της εφαρμογής «COSMOTE Xmas Offer»  ο 

χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεση του να συγκεντρωθούν 

στοιχεία από το προφίλ του στο Facebook και να 

χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες που ο χρήστης έχει αναρτήσει 

στην προσωπική του σελίδα στο Facebook μέσω της εφαρμογής. 

3. Περαιτέρω, με τη χρήση της εφαρμογής «COSMOTE Xmas 

Offer»  ο χρήστης δηλώνει ρητά και εγγυάται ρητά ότι οι 

φωτογραφίες που έχει αναρτήσει στην προσωπική του σελίδα 

μέσω της  εφαρμογής, ανήκουν στην πλήρη, αποκλειστική και 

αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του και δε θίγουν 

οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό και 

ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του 

ονόματος και επωνύμου οπουδήποτε τρίτου και  είναι 

απαλλαγμένες από νομικά και πραγματικά ελαττώματα.  



4. Σε περίπτωση απεικόνισης τρίτων προσώπων στις 

φωτογραφίες, ο χρήστης ρητά δηλώνει ότι έχει λάβει τη ρητή 

συναίνεση των φωτογραφιζόμενων για τη χρήση, ενσωμάτωση 

των φωτογραφιών τους στην εφαρμογή καθώς και την εν γένει 

εκμετάλλευση αυτών καθοιονδήποτε τρόπο.  

5. Ο χρήστης της εφαρμογής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 

της COSMOTE και παντός τρίτου από τη χρήση των 

φωτογραφιών και σχολίων που θα ανεβάσει στην εφαρμογή. 6. 

Απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφίας ανήλικου.  

6. Ο χρήστης δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα 

πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά 

διακριτικά της COSMOTE.  

7. Η χρήση της εφαρμογής προϋποθέτει πρόσβαση του χρήστη 

στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα. Η πρόσβαση στο δικτυακό 

τόπο που φιλοξενεί την εφαρμογή επιτρέπεται μόνο υπό τους 

όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές 

και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του προγράμματος. 

Περαιτέρω, η COSMOTE δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση 

των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Ο χρήστης ρητά 

αποδέχεται τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας 

“COSMOTE” και συνακόλουθα παραιτείται από κάθε σχετική 

αξίωση του έναντι της COSMOTE. Περαιτέρω, η COSMOTE δεν 

ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη 

σελίδα “COSMOTE ” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη 

διακοπή της εφαρμογής. 

8. Η χρήση της εφαρμογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων χρήσης της εφαρμογής και συνεπάγεται τη 

συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της 

COSMOTE.  



9. Οι παρόντες όροι χρήσης στο βρίσκονται αναρτημένοι στη 

σελίδα της COSMOTE στο Facebook 

 ( http://www.facebook.com/cosmote ) και στο www.cosmote.gr. 
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