my view - Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Φξήζεο
Ειζαγωγή
- Η πξφζβαζε θαη ε ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ WAP ηνπ My View ηεο COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ θαη ησλ µέζσ απηψλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ (εθεμήο My View) πνπ
πξνζθέξνληαη µέζα απφ ηηο ζπζθεπέο θηλεηνχ ηειεθψλνπ COSMOTΕ δηέπεηαη απφ ηνπο
παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο, ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο θαινχληαη λα δηαβάζνπλ
πξνζεθηηθά θαη λα ρξεζηµνπνηήζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο θαη ππεξεζίεο, µφλνλ εθφζνλ ηνπο
απνδέρνληαη πιήξσο θαη ζπµµνξθψλνληαη απφιπηα µε απηνχο.
- Τν My View απεπζχλεηαη µφλν ζε ελήιηθεο.
- Η COSMOTE δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί νπνηεδήπνηε ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπο παξφληεο
Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο Φξήζεο, αλαιαµβάλεη φµσο ηελ ππνρξέσζε λα ελεµεξψλεη ην παξφλ
θείµελν γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε. Οη ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά
ηηο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηνπο παξφληεο Όξνπο, ψζηε λα ελεµεξψλνληαη γηα ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε ηνπ My View ζπλεπάγεηαη θαη ηελ
αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ Φξήζεο, φπσο απηνί
ηζρχνπλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ, ρσξίο νη ρξήζηεο λα δηθαηνχληαη λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ, νχηε ηα
εθρσξήζνπλ ηα εμ απηψλ δηθαηψµαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο.
- Τπρφλ αθπξφηεηα φξσλ ηνπ παξφληνο δελ επηθέξεη ηελ αθπξφηεηα ησλ ππνινίπσλ. Η µε
ελάζθεζε απφ ηελ COSMOTE ησλ εθ ησλ παξφλησλ Όξσλ δηθαησµάησλ ηεο δελ ζπλεπάγεηαη
παξαίηεζή ηεο απφ ηα δηθαηψµαηά ηεο απηά. Η COSMOTE δελ επζχλεηαη γηα παξάβαζε ησλ
παξφλησλ Όξσλ νθεηινµέλε ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, φπσο ελδεηθηηθά αθξαία θαηξηθά
θαηλφµελα, ζεηζµνί, πιεµµχξεο, ππξθαγηέο, θαηαζηάζεηο αλάγθεο θιπ.
Ανήλικοι
Τν My View απεπζχλεηαη µφλν ζε ελήιηθεο. Η ρξήζε ηνπ απφ αλειίθνπο επηηξέπεηαη µφλν µε
ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ελειίθσλ πνπ αζθνχλ ηελ επηµέιεηά ηνπο, νη νπνίνη θαη είλαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ. Τν πεξηερφµελν ηνπ My View πνπ
έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί ηδηαίηεξα σο θαηάιιειν απνθιεηζηηθά θαη µφλν γηα ελήιηθεο, δηαηίζεηαη
απφ ηελ COSMOTE µε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζθνξά ζηνπο γνλείο θαη θεδεµφλεο µεραληζµψλ
ειέγρνπ πξφζβαζεο. Η COSMOTE δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε αθαηάιιεινπ
πεξηερνµέλνπ ηνπ My View απφ αλειίθνπο, είηε απηφ είλαη θαηεγνξηνπνηεµέλν ηδηαίηεξα θαηά
ηα άλσ, είηε φρη.
Περιετόµενο - Εσθύνη COSMOTE
- Τν My View ρξεζηµνπνηείηαη «σο έρεη», ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ ή άιισλ
επεµβάζεσλ απφ ην Xξήζηε. Η COSMOTE µε θάζε ηξφπν πξνζπαζεί λα παξέρεη ζην My View
αζθάιεηα ζηε ρξήζε θαζψο θαη αθξηβείο, πιήξεηο, έγθπξεο, αμηφπηζηεο θαη επίθαηξεο
πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο. Σε θάζε πεξίπησζε φµσο νη ρξήζηεο αλαγλσξίδνπλ θαη
απνδέρνληαη φηη, δεδνµέλεο ηεο θχζεο θαη ηνπ φγθνπ ηνπ δηθηχνπ ηεο COSMOTE, ε ηειεπηαία
δελ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη έιεγρν ηνπ πεξηερνµέλνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ
θαη ππεξεζηψλ ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ, ε COSMOTE νχηε δεζµεχεηαη νχηε παξέρεη θαλελφο
είδνπο εγγχεζε, νχηε αλαιαµβάλεη θαλελφο είδνπο επζχλε αλαθνξηθά µε ηελ αζθάιεηα θαη ην
πεξηερφµελν ηνπ My View. Ωο εθ ηνχηνπ νη ρξήζηεο απνδέρνληαη φηη πξέπεη λα αμηνινγνχλ
θαη φηη είλαη ππεχζπλνη γηα θάζε θίλδπλν πνπ µπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε
πεξηερνµέλνπ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο νπνηαζδήπνηε απφθαζήο ηνπο λα βαζηζηνχλ ζηελ
νξζφηεηα, ηελ πιεξφηεηα, εγθπξφηεηα ή/θαη ηε ρξεζηµφηεηα νπνηνπδήπνηε πεξηερνµέλνπ ηνπ
My View.
- Τν My View, µεηαμχ άιισλ, παξέρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηξίησλ ζην WAP, θαζψο θαη
ζχλδεζε µε ηζηνζειίδεο ηξίησλ, νη νπνίνη (ηξίηνη: πάξνρνη πεξηερνµέλνπ θαη ηζηνζειίδσλ)
έρνπλ θαη ηελ πιήξε (αζηηθή θαη πνηληθή) επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα, ην ζχλλνµν θαη ηελ
εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνµέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, απνθιεηνµέλεο θάζε
επζχλεο ηεο COSMOTE, φπσο ελδεηθηηθά επζχλεο πεξί δηθαησµάησλ πλεπµαηηθήο θαη
βηνµεραληθήο ηδηνθηεζίαο ή νπνηνπδήπνηε δηθαηψµαηνο ηξίηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ νη ρξήζηεο
ππνρξενχληαη λα απεπζχλνληαη απεπζείαο ζηνπο ηξίηνπο (παξφρνπο ππεξεζηψλ ή
ηζηνζειίδσλ) γηα ν,ηηδήπνηε πξνθχςεη απφ ηελ επίζθεςε ή/θαη ρξήζε απηψλ. Παξά ην
γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο απνδέρνληαη φηη ε COSMOTE νχηε ππνρξενχηαη, νχηε δχλαηαη λα

ειέγμεη ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηερφµελν ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ ηξίησλ ζηηο νπνίεο
παξέρεη πξφζβαζε, εληνχηνηο δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα αθαηξεί ή λα δηαθφπηεη νπνηαδήπνηε
ηζηνζειίδα ή/θαη ππεξεζία ηξίηνπ ή ζχλδεζε µε ηζηνζειίδεο ηξίηνπ, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο
παξαβηάδεηαη ή απεηιείηαη παξαβίαζε ηνπ λφµνπ ή ησλ παξφλησλ Όξσλ.
- Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ρξήζε ππεξεζίαο ηνπ My View – είηε είλαη ηεο COSMOTE,
είηε ηξίηνπ – ξπζµίδεηαη απφ εηδηθφηεξνπο φξνπο ρξήζεο, νη φξνη απηνί ζεσξνχληαη σο έλα
ζχλνιν µε ηνπο παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο Φξήζεο. Σε πεξίπησζε φµσο ζχγθξνπζεο
ππεξηζρχνπλ νη εηδηθφηεξνη φξνη ρξήζεο θάζε ππεξεζίαο. Τν ίδην ηζρχεη θαη µε ηνπο φξνπο
ρξήζεο ηζηνζειίδσλ ηξίησλ.
Υποτρεώζεις ηων Χρηζηών
- Εθηφο ζπγθεθξηµέλσλ δηθαησµάησλ ηξίησλ (πλεπµαηηθά θαη άιια) φιν ην πεξηερφµελν πνπ
θάζε θνξά πεξηέρεηαη ζην My View (ελδεηθηηθά: ζήµαηα, δηαθξηηηθά γλσξίζµαηα,
θσηνγξαθίεο, θείµελα θαη φια ελ γέλεη ηα αξρεία), απνηειεί πλεπµαηηθή θαη βηνµεραληθή
ηδηνθηεζία ηεο COSMOTE θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ,
θνηλνηηθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ. Τν πεξηερφµελν απηφ δελ δχλαηαη λα απνηειέζεη ελ φισ ή ελ
µέξεη αληηθείµελν εµπνξίνπ, αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο, αλαπαξαγσγήο, αλαµεηάδνζεο, ή λα
µεηαδνζεί ή λα δηαλεµεζεί µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ νπνηνλδήπνηε Φξήζηε. Τα πξντφληα
ή/θαη νη ππεξεζίεο ηξίησλ πνπ εµθαλίδνληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ My View, απνηεινχλ πλεπµαηηθή
θαη βηνµεραληθή ηδηνθηεζία ησλ ηξίησλ, νη νπνίνη θέξνπλ ηελ ζρεηηθή επζχλε γηα ην
πεξηερφµελν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ή/θαη πξντφληα.
- Οη ρξήζηεο απνδέρνληαη, ζπµθσλνχλ θαη ζπλνµνινγνχλ φηη ζα θάλνπλ ζχλλνµε θαη
πξφζθνξε ρξήζε ηνπ My View, ππνθείµελνη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηε λνµνζεζία πνπ αθνξά
ηελ µεηάδνζε δεδνµέλσλ απφ ηελ Ειιάδα πξνο Κξάηε-Μέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη
ηξίηεο ρψξεο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ρξήζηεο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζπµθσλνχλ φηη δελ ζα
θάλνπλ ρξήζε ηνπ My View γηα:
> λα πξνμελήζνπλ βιάβε ζε αλήιηθν.
> λα µεηαδψζνπλ ή λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε πεξηερφµελν πνπ: i) παξαβηάδεη
νπνηαδήπνηε δηθαηψµαηα ηξίησλ (πρ πλεπµαηηθήο θαη βηνµεραληθήο ηδηνθηεζίαο), ii) πξνζβάιεη
ηελ πξνζσπηθφηεηα ηξίησλ (πρ ζπθνθαληηθφ, ξαηζηζηηθφ,) iii) έξρεηαη ζε αληίζεζε µε ην λφµν
θαζψο θαη ηα ρξεζηά θαη ζπλαιιαθηηθά ήζε, iv) παξελνριεί µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αηνµηθά
ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηα αηνµηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψµαηα ηξίησλ.
> λα παξαπιαλήζνπλ νπνηνλδήπνηε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπ My View,
λα δεµηψζνπλ µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηε θήµε ηεο COSMOTE ή ηξίησλ, λα ζέζνπλ ζε
θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ ηεο COSMΟTE, λα εµπνδίζνπλ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε λα
έρεη πξφζβαζε ζην My View ή λα παξαθάµπηνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο απφ ηελ
COSMOTE.
> λα εγθαηαζηήζνπλ θαη πξνσζήζνπλ, µε νπνηνδήπνηε ηξφπν, νπνπδήπνηε είδνπο απηφθιεηε
ή µε εμνπζηνδνηεµέλε δηαθήµηζε ή µε δεηεζέληα απφ ηνλ ιήπηε ειεθηξνληθά µελχµαηα
(spam), αιπζηδσηέο επηζηνιέο, ζπζηήµαηα ππξαµίδσλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε µνξθή
αλεπηζχµεηεο πξνψζεζεο πεξηερνµέλνπ,
> λα εγθαηαζηήζνπλ, πξνσζήζνπλ ή/θαη δηαζέζνπλ πεξηερφµελν πνπ πεξηέρεη ςεθηαθνχο ηνχο
ή νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθφ θψδηθα, αξρεία ή πξνγξάµµαηα ζρεδηαζµέλα λα
παξεµβιεζνχλ, θαηαζηξέςνπλ ή πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε ινγηζµηθνχ ή
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζµνχ.
> λα απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνµέλα ησλ ρξεζηψλ ή ηξίησλ
είηε ζε ζπλνµηιίεο ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν (chats, message boards) είηε θαηά ηε ρξήζε
νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ηνπ My View πνπ παξέρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πεξηζζνηέξσλ
ησλ δχν ρξεζηψλ.
Σε θάζε πεξίπησζε παξάλνµεο ή αληίζεηεο ζηνπο παξφληεο Όξνπο Xξήζεο ηνπ My View νη
ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα απνδεµηψλνπλ ηελ COSMOTE γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή ηεο
δεµία.
Κωδικοί Πρόζβαζης
- Ελδέρεηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε νξηζµέλεο ππεξεζίεο ή γηα ηελ ζχλδεζε µε νξηζµέλεο
ηζηνζειίδεο λα δεηεζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ COSMOTE, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα
απνλέµεη ζην ρξήζηε Κσδηθφ Πξφζβαζεο. Τα ζηνηρεία απηά, εθηφο ησλ ξεηψο αλαθεξνµέλσλ

ζην παξφλ πεξηπηψζεσλ δελ γλσζηνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο απφ ηελ COSMOTE. Τα αηηνχµελα
απφ ηελ COSMOTE θαη παξερφµελα ζε απηήλ ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ, πξέπεη λα είλαη πάληνηε
αιεζή, αθξηβή, έγθπξα θαη πιήξε. Οη ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ
δηελεξγνχληαη µε ηνλ Κσδηθφ Πξφζβαζεο θαη ππνρξενχληαη λα εηδνπνηνχλ άµεζα ηελ COSMOTE
γηα νπνηαδήπνηε µε εμνπζηνδνηεµέλε ρξήζε απηνχ θαη γηα νπνηαδήπνηε (αθφµα θαη γηα
ελδερφµελε) παξαβίαζε αζθαιείαο. Η COSMOTE δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεµία
πξνθχςεη απφ ηελ απζαίξεηε ή παξάλνµε ρξήζε ηνπ Κσδηθνχ Πξφζβαζεο απφ ηξίηνπο, ιφγσ
δηαξξνήο ηνπ ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν θαη δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα δεηήζεη ηελ θαηαβνιή
απνδεµίσζεο απφ ηνλ ρξήζηε, ζε πεξίπησζε πνπ ππνζηεί νπνηνπδήπνηε είδνπο δεµία απφ ηελ
απζαίξεηε ή παξάλνµε ρξήζε ηνπ Κσδηθνχ Πξφζβαζεο. Η COSMOTE
δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα αξλεζεί ηελ απνλνµή Κσδηθνχ Πξφζβαζεο ή λα αθπξψζεη
απνλεµεζέληα θσδηθφ ή λα ηεξµαηίζεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζην ρξήζηε θαη λα
αξλεζεί νπνηαδήπνηε ηξέρνπζα ή µέιινπζα ρξήζε ηνπ Μy View, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν
Φξήζηεο: ρξεζηµνπνηήζεη ςεπδή ζηνηρεία/ θσδηθφ πξνθεηµέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην
ζρεηηθφ πεξηερφµελν ή παξαβηάζεη ηνπο Όξνπο Φξήζεο ή δελ θξνληίδεη γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θσδηθνχ.
Διαθεζιµόηηηα & Αζθάλεια ηοσ Δικηύοσ
- Η COSMOTE θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ
δηαζεζηµφηεηα ηνπ Μy view.Οη ρξήζηεο παξ’φια απηά απνδέρνληαη φηη ε COSMOTE δηθαηνχηαη
λα ηξνπνπνηεί ή/θαη λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή µφληµα ην ζχλνιν ή ηµήµα ηνπ Μy view µε
ή/θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνπο Φξήζηεο, δεδνµέλνπ φηη ε δηαζεζηµφηεηα µπνξεί λα
επεξεάδεηαη απφ ηνλ εμνπιηζµφ ησλ xξεζηψλ, άιια δίθηπα επηθνηλσληψλ, ηνλ µεγάιν αξηζµφ
αηφµσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ My View ηαπηφρξνλα ή απφ άιιεο αηηίεο. Ωο
εθ ηνχηνπ ε COSMOTE δελ θέξεη θαµία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε είδνπο δεµία (ζεηηθή,
απνζεηηθή, εμ αµειείαο, ελδνζπµβαηηθή ή άιιε) πξνεξρνµέλε απφ ηελ ρξήζε ηνπ My View ή
ηελ αδπλαµία πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζ’απηφ, ηελ παχζε ηνπ ζπλφινπ ή ηµεµάησλ απηνχ,
ηελ θαζπζηέξεζε, µε παξάδνζε, δηαθνπή ή θαθή πνηφηεηα ιήςεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ή
απψιεηαο ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπ, ηελ χπαξμε θάζε είδνπο ιαζψλ. Σε θάζε πεξίπησζε ε
COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσµα νπνηεδήπνηε λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηε
ιεηηνπξγία νινθιήξνπ ή ηµήµαηνο ηνπ My View γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο ή αλαβάζµηζεο ή γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηπρφλ επηινγήο ηεο λα δηαθφςεη ηελ πξνζθνξά
ηνπ ζηνπο ρξήζηεο.
- Επίζεο ε COSMOTE θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ
επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ηεο ρξήζεο θαη ηνπ My View. Παξ’φια απηά νη ρξήζηεο γλσξίδνπλ θαη
απνδέρνληαη φηη ππάξρεη πάληνηε ν θίλδπλνο παξάλνµεο ππνθινπήο ή µεηάδνζεο ησλ
πξναλαθεξνµέλσλ ζε ηξίηνπο, πιελ ηνπ αηηεζέληνο απφ ηνλ ρξήζηε παξαιήπηε ηνπο, γηα
ιφγνπο πνπ εθθεχγνπλ απφ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο COSMOTE.
Προζωπικά Δεδοµένα
- Η COSMOTE, ζηα πιαίζηα ηνπ λφµνπ, δηθαηνχηαη λα παξαθνινπζεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο
επηθνηλσλίεο ησλ ρξεζηψλ, ηδηαίηεξα γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο ιεηηνπξγίαο θαη
βειηίσζεο ηεο εθαξµνγήο απηήο θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη εληνπηζµφ εγθιεµαηηθψλ ελεξγεηψλ.
- Η COSMOTE δηαηεξεί αξρείν θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνµέλα πνπ ζπιιέγεη ζηα
πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ My View γηά ιφγνπο ζηαηηζηηθνχο θαη γηα ιφγνπο ιεηηνπξγίαο θαη
βειηίσζεο ηεο εθαξµνγήο θαη βειηίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο µε ην ρξήζηε. Η COSMOTE δελ
απνθαιχπηεη ζε ηξίηνπο ηα πξνζσπηθά δεδνµέλα ησλ ρξεζηψλ. Η COSMOTE δελ θέξεη
επζχλε έλαληη ησλ Φξεζηψλ γηα δηαξξνή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνµέλσλ ιφγσ ρξήζεο εθ
µέξνπο ηνπο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηξίησλ µέζα απφ ηεο ζειίδεο ηνπ My View. Σε θάζε
πεξίπησζε εθαξµφδνληαη ηα άξζξα 11 & 13 ηνπ λ. 2472/97 θαη θάζε Φξήζηεο δηθαηνχηαη
νπνηεδήπνηε λα ελεµεξψλεηαη ζρεηηθά θαη λα αληηηίζεηαη ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ.
- Οη απαληήζεηο ζε ςεθνθνξίεο πνπ δηελεξγνχληαη ζην My View θαηαγξάθνληαη, αλαιχνληαη
θαη ζρνιηάδνληαη απφ ηελ COSMOTE, ε νπνία δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσµα
εθµεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ηα πνξίζµαηα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πλεπµαηηθή ηεο
ηδηνθηεζία.

- Η COSMOTE δελ ειέγρεη ην πεξηερφµελν ησλ ειεθηξνληθψλ µελπµάησλ πνπ απνζηέιινληαη
απφ θαη πξνο ηνπο ρξήζηεο µέζσ ηεο παξερφµελεο απφ απηήλ ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο. Η
COSMOTE φµσο δηαηεξεί αξρείν µε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη
δηθαηνχηαη λα απνζηέιιεη ελεµεξσηηθά µελχµαηα ζηνπο θαηφρνπο ησλ ειεθηξνληθψλ απηψλ
δηεπζχλζεσλ, εθηφο αλ νη ηειεπηαίνη δειψζνπλ, εγγξάθσο, είηε µε ειεθηξνληθή
αιιεινγξαθία, ηελ αληίζεζή ηνπο.
- Η COSMOTE δελ επζχλεηαη γηα ηελ ηπρφλ ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνµέλσλ ησλ ρξεζηψλ
απφ ηξίηνπο παξφρνπο ηζηνζειίδσλ ή/θαη ππεξεζηψλ, ζηνπο νπνίνπο νη ίδηνη νη ρξήζηεο
γλσζηνπνηνχλ απεπζείαο πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία.
Εθαρµοζηέο Δίκαιο - Δωζιδικία
Οη παξφληεο Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Φξήζεο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπο δηέπνληαη απφ ην
Ειιεληθφ θαη Κνηλνηηθφ Δίθαην, θαζψο θαη απφ ηηο Δηεζλείο Σπλζήθεο. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ
ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχµβαζε αξµφδηα νξίδνληαη ηα Δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
Επικοινωνία µε COSMOTE
- Γηα θάζε δηεπθξίληζε ζρεηηθή µε ην My View νη ρξήζηεο µπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ
Υπεξεζία Εμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηεο COSMOTE αηειψο απφ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν ζηνπο
αξηζµνχο: 13838 γηα ζπλδξνκεηέο ζπµβνιαίνπ, γηα ρξήζηεο θαξηνθηλεηήο θαη
θαξηνζπµβνιαίνπ θαη 13839 γηα εηαηξηθνχο πειάηεο.
- Επίζεο νη ρξήζηεο µπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ µε ηελ COSMOTE ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
customercare@cosmote.gr, θαζψο θαη ζηελ ηαρπδξνµηθή δηεχζπλζε: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, Λεσθ.Κεθηζίαο 44, Μαξνχζη 151 25 Αζήλα.

