Όροι Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής COSMΟΤΕ TV SMART REMOTE
Η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή «COSMΟΤΕ TV SMART REMOTE» («Εφαρμογή») για
χρήση σε κινητά τηλέφωνα και tablet συσκευές παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ»,
που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99. Η χρήση της Εφαρμογής διέπεται
από τους κατωτέρω όρους και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από το Χρήστη.
01. Χρήστης της Εφαρμογής είναι το πρόσωπο που θα χρησιμοποιεί την Διαδικτυακή
Εφαρμογή.
02. Με την Εφαρμογή παρέχεται πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος της
υπηρεσίας «COSMΟΤΕ ΤV» (η «Υπηρεσία»), πληροφοριακό υλικό, ενημέρωση σχετικά με την
Υπηρεσία, δυνατότητα αποστολής εντολών στον αποκωδικοποιητή της υπηρεσίας κατά
αντιστοιχία με ένα παραδοσιακό τηλεχειριστήριο, ως και συναφείς με την Υπηρεσία
διαδραστικές λειτουργίες. Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου και των λοιπών εντολών που
υπάρχουν εντός της εφαρμογής γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τους αποκωδικοποιητές της
υπηρεσίας COSMOTE TV και μόνον εφόσον έχει γίνει η ζευγοποίηση της συσκευής με τον
COSMOTE TV αποκωδικοποιητή μέσω των βημάτων που αναφέρονται εντός της εφαρμογής.
Για να μπορεί να λαμβάνει τις εντολές που στέλνει η εφαρμογή στον COSMOTE TV
αποκωδικοποιητή, θα πρέπει ο αποκωδικοποιητής να είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ασύρματο
δίκτυο με αυτό που είναι συνδεδεμένη η συσκευή.
03. Το περιεχόμενο, τα ονόματα, εικόνες, κείμενα λογότυπα, σήματα, ήχοι και λοιπά
διακριτικά γνωρίσματα που ενσωματώνονται στην Εφαρμογή, προστατεύονται από τις
σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά
στον ΟΤΕ ή/ και τρίτους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην Εφαρμογή δεν συνιστά
σε καμία περίπτωση εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους στο Χρήστη ή σε τρίτους.
04. Η Εφαρμογή και το περιεχόμενο αυτής παρέχονται «ως έχουν». Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται σε
καμία περίπτωση για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του Χρήστη ή/και τρίτου ούτε παρέχει κανενός
είδους εγγύηση για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε είδους
εγγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, εν
όλω ή εν μέρει, της Εφαρμογής ή/και του περιεχομένου αυτής.
05. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και το περιεχόμενο αυτής
σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε
πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στον ΟΤΕ
ή σε τρίτους, ή να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή
επιχειρηματικό κίνδυνο τον ΟΤΕ. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
ζημία τυχόν προκληθεί στον ΟΤΕ από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά
ήθη και τους παρόντες όρους, χρήση της Εφαρμογής και του περιεχομένου της.
06. Ο ΟΤΕ μεριμνά για την καλή λειτουργία της Εφαρμογής, δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή
χωρίς σφάλμα λειτουργία της Εφαρμογής. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
τυχόν ζημία υποστεί ο Χρήστης ή/και τρίτοι από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία,
σφάλματα στη λειτουργία ή την αδυναμία λειτουργίας της Εφαρμογής.
07. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα την
Εφαρμογή, να τροποποιεί τους παρόντες όρους, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.
08. Ο ΟΤΕ δύναται να χρησιμοποιεί στοιχεία («cookies») από τη χρήση της Εφαρμογής για
την διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους ή
για λόγους εμπορικής ανάπτυξης της Εφαρμογής ή της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης με το παρόν
συναινεί στη λήψη των στοιχείων προκειμένου να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
09. Κάθε Χρήστης που δηλώνει τα προσωπικά του δεδομένα, ενημερώνεται και γνωρίζει ότι
θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν.
2472/1997 με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του σχέσης
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με τον ΟΤΕ και συγκατατίθεται στη χρήση αυτών για τους ως άνω σκοπούς. Ο ΟΤΕ
χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για την εκπλήρωση και παροχή των υπηρεσιών και την
εξασφάλιση επικοινωνίας με το Χρήστη. Ο Χρήστης έχει, στο πλαίσιο ισχύος των διατάξεων
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και
αντίρρησης που προβλέπουν τα α. 11-13 του Ν. 2472/1997.
10. Οι παρόντες όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό
δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη χρήση και λειτουργία της
Εφαρμογής που τυχόν προκύψει είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας. Το παρόν
αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ του ΟΤΕ και του Χρήστη και δεν δεσμεύει παρά
μόνο αυτούς.
Για την επικοινωνία με τους διαχειριστές της Εφαρμογής ο Χρήστης δύναται να αποστείλει
ηλεκτρονική επιστολή στην Φόρμα Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα cosmote.gr.
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