ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ happyanimal.gr
Ο επισκέπτης/χρήστης των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του
www.happyanimal.gr προτού προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας,
πρέπει να έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους όρους χρήσης που παρατίθενται στο
παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου, των σελίδων, των γραφικών, των
εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα
µας. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης, αφού έχει διαβάσει προσεκτικά και
αποδεχθεί τους όρους αυτούς, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, δεν
συµφωνεί, οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της. Σε
περίπτωση ενδεχόµενων επικαιροποιήσεων, ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να
ελέγχει το περιεχόµενο των συγκεκριµένων σελίδων. Το να εξακολουθεί ο
επισκέπτης/χρήστης να χρησιµοποιεί την ιστοσελίδα του www.happyanimal.gr ,
ακόµη και µετά τις όποιες µεταβολές, σηµαίνει ότι αποδέχεται ανενδοίαστα τους
όρους αυτούς.
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Το σύνολο του περιεχοµένου αυτού του δικτυακού τόπου, συµπεριλαµβανοµένων
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειµένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδιαγραµµάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόµενων υπηρεσιών,
αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας του www.happyanimal.gr και διέπεται
από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
Λογότυπα, επωνυµίες, εµπορικά σήµατα και γνωρίσµατα που περιλαµβάνονται στο
δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.happyanimal.gr ή/και στα πρόσωπα που
µνηµονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωµάτων στο δικτυακό τόπο και
προστατεύονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για τη βιοµηχανική και πνευµατική
ιδιοκτησία.
Έργα
πνευµατικής
ιδιοκτησίας
τρίτων
που
συγκαταλέγονται
στο
www.happyanimal.gr έχουν περιληφθεί καλή τη πίστη και για λόγους ενηµέρωσης.
Σαφές είναι ότι εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα αφαιρεθούν.
Άδεια Χρήσης
∆εν επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδηµιουργία, ιδιοποίηση,
αντιγραφή, αποθήκευση, αναδηµοσίευση, πώληση, µετάδοση, διανοµή, έκδοση,
εκτέλεση, µεταφόρτωση (download), µετάφραση, µετατροπή, µεταβολή,
τροποποίηση και αλλοίωση µε οποιονδήποτε τρόπο, µέρους ή περιεχοµένου του
δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν, χωρίς να έχει
προηγουµένως ζητηθεί η άδεια των χειριστών του.
Κατά παρέκκλιση από τον ισχύοντα κανόνα, επιτρέπεται µόνο η µεµετρηµένη
αποθήκευση και αντιγραφή µερισµάτων του περιεχοµένου του διαδικτυακού τόπου

σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά και αδιαπραγµάτευτα για
προσωπική χρήση, χωρίς καµία πρόθεση εµπορικής ή άλλου είδους κάρπωσης και
πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η αφετηρία της προέλευσής του,
χωρίς αυτό να δηλοί παραχώρηση οποιασδήποτε νόµιµης αξίωσης που αφορά την
πνευµατική ιδιοκτησία. Κατά συνέπεια απαγορεύεται να αποτελέσουν καθολικά ή
τµηµατικά αντικείµενο εµπορικής συναλλαγής, πώλησης, αντιγραφής, µεταλλαγής,
τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης ή να µεταφορτωθούν, µεταδοθούν ή
διαµοιρασθούν µε οποιονδήποτε τρόπο.
Τα λοιπά προϊόντα, παράγωγα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές
σελίδες του κόµβου και φέρουν τα σήµατα των αντίστοιχων οργανισµών, εταιρειών,
συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευµατική και
βιοµηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι εκάστοτε αυτοί φορείς βαρύνονται µε την
ανάλογη νοµική και ακέραια ευθύνη όσον αφορά τη χρήση και χρησιµοποίησή τους.
∆ηλώσεις Αποποίησης και Περιορισµοί ευθύνης ∆ιαδικτύου
Η οµάδα του happyanimal δρα µε κάθε οικειοθελή ενέργεια, ώστε το σύνολο του
περιεχοµένου και οι πληροφορίες που εµφανίζονται στο δικτυακό της τόπο να
χαρακτηρίζονται από κανονικότητα, ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, σοβαρότητα,
εγκυρότητα, ευχρηστία και ευρεία διαθεσιµότητα.
Η οµάδα δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε καµία περίπτωση (ούτε καν από
αµεριµνησία) και δε δύναται να επιβαρυνθεί ή να εγγυηθεί για οποιαδήποτε ζηµία
τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Το
περιλαµβάνον περιεχόµενο και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου παρέχονται «ως
έχουν», χωρίς καµία εγγύηση ρητή ή έµµεση, διατυπωµένη ή πιθανολογηµένη, τις
οποίες όλες ρητά αρνούµαστε, εξυπακουοµένων των εγγυήσεων απαραβίαστου
συµβατότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.
Υπερεντείνουµε τις δυνάµεις µας και πολλαπλασιάζουµε κάθε δυνατή ενέργεια µε
σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του ∆ικτύου, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε
να εγγυηθούµε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι
αδιάλειπτες ή ακριβείς, χωρίς κάποιο σφάλµα, απαλλαγµένες από ιούς και παρεµφερή
στοιχεία, είτε πρόκειται για το δικό της ∆ικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site
ή server, µέσω των οποίων το περιεχόµενό του παρουσιάζεται. Επίσης η οµάδα δε
φέρει καµία ευθύνη και καµία υποχρέωση για τακτοποίηση και αποκατάσταση
οιασδήποτε τυχόν ζηµίας ή βλάβης (θετικής ή αποθετικής, που µπορεί ενδεικτικά να
συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντων κερδών, χρηµατικής
ικανοποίησης κτλ) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού µας τόπου ή τρίτους, από
αιτία που σχετίζονται µε τη λειτουργία ή την αδράνεια, τη χρήση του δικτυακού
τόπου, τυχόν αδυναµία του να παράσχει υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται
από αυτόν ή από τυχόν µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις ή υπονοµεύσεις τρίτων σε
προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού.

Αποκλεισµός Προτροπών – Συµβουλών
Κανένα µέρος από το περιεχόµενο, που παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες του
δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν µπορεί να θεωρηθεί σε καµία περίπτωση,
ευθέως ή εµµέσως, προτροπή, υπαγόρευση, υποκίνηση, οδηγία, συµβουλή ή
υποµόχλευση για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να
ενεργήσουν βάσει τη δικής τους πρόθεσης και βούλησης, αποκλειόµενης οιασδήποτε
ευθύνης µας.
Σύνδεσµοι προς δικτυακούς τόπους (links)
Αναµενόµενο είναι να µην καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της διαθεσιµότητας, του
περιεχοµένου, της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, της ποιότητας
και πληρότητας των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία
τυχόν παραπέµπουµε µέσω "δεσµών" (hyperlinks) ή διαφηµιστικών banners (εφεξής
καλουµένων για λόγους συντοµίας ως «σύνδεσµοι»). Οι σύνδεσµοι έχουν
τοποθετηθεί και µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να διευκολύνεται ο
επισκέπτης/χρήστης και οι δικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέµπουν, εµπίπτουν,
υιοθετούν και περιλαµβάνουν τους αντίστοιχους, δικούς τους, όρους χρήσης. Η
τοποθέτηση των συνδέσµων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του
περιεχοµένου τους και κατά συνέπεια δε µας βαρύνει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε
τυχόν βλάβη ή ζηµία προκύψει στον επισκέπτη από τη χρήση τους, καθώς ο ίδιος
επιλέγει µε δική του πρωτοβουλία, επιδίωξη και υπαιτιότητα να έχει πρόσβαση σε
αυτές.
Περιεχόµενο που υποβάλλεται από τους χρήστες
Το www.happyanimal.gr παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα και ευχέρεια να
δηµοσιεύουν στο δικτυακό του τόπο δικό τους περιεχόµενο ή και να παραπέµπουν σε
δικό τους περιεχόµενο δηµοσιευµένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.
Η οµάδα, ωστόσο, του happyanimal δικαιούται να ελέγχει το περιεχόµενο αυτό και
να εµποδίζει τη δηµοσίευση παράνοµου, απειλητικού, δυσφηµιστικού, προσβλητικού,
άσεµνου, σκανδαλώδους, εµπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού υλικού ή
οποιουδήποτε άλλου υλικού, που θα µπορούσε να θεωρηθεί µη νόµιµο, να εγείρει
νοµική ευθύνη ή να αντιβαίνει τους Νόµους. Σε περίπτωση που περιεχόµενο όπως τα
άνωθεν περιγραφέντα υποπέσει στην αντίληψή της οµάδας του happyanimal
δικαιούται να το αφαιρέσει χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Οι χρήστες από την πλευρά τους αναγνωρίζουν το δικαίωµα της οµάδας του
happyanimal να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη
δηµοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Το www.happyanimal.gr έχει το δικαίωµα (αλλά
όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, να εγκρίνει, να απορρίπτει ή να διαγράφει

περιεχόµενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις της
οµάδας να προβεί σε όποια από τις παραπάνω ενέργειες σε ουδεµία διαδικασία
επανελέγχου υπόκεινται.
Η οµάδα του happyanimal διατηρεί το δικαίωµα να διαγράφει ή να αρνείται τη
δηµοσίευση περιεχοµένου που παραβιάζει δικαιώµατα χρήσης, εµπορικά σήµατα,
εµπορικά συµβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευµατικό δικαίωµα (φυσικών ή νοµικών)
προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδοµένα προσώπων.
Κάθε χρήστης που
ανεπιφύλακτα ότι:
•

•

•

•

δηµοσιεύει

περιεχόµενο

δηλώνει

πως

αποδέχεται

έχει το δικαίωµα να υποβάλει και να δηµοσιεύσει περιεχόµενο στο site, που
δεν περιλαµβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειµένα εµπορικά σήµατα,
λογότυπα ή υλικό προστατευµένο από πνευµατικά δικαιώµατα οποιουδήποτε
φυσικού ή νοµικού προσώπου,
απαλλάσσει το δικτυακό τόπο και το φορέα του από οποιοδήποτε κόστος
δικαιώµατος εκµετάλλευσης, αµοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εξαιτίας της δηµοσίευσης στο
δικτυακό τόπο του περιεχοµένου που έχει υποβάλει,
κάθε πρόσωπο που εµφανίζεται ή περιγράφεται/«φωτογραφίζεται» στο
περιεχόµενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του σε αυτό,
έχει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώµατος που τυχόν
περιλαµβάνεται στο περιεχόµενο που υποβάλλει.
Το περιεχόµενο που υποβάλουν ή διανέµουν µέσω του δικτυακού τόπου µε
οποιονδήποτε τρόπο καθιστά τους χρήστες αποκλειστικά υπεύθυνους. Σε
καµία περίπτωση το www.happyanimal.gr ή οι συνεργάτες του και οι
σχετιζόµενες µε αυτό εταιρείες, οι εργαζόµενοι σε αυτό, οι διευθυντές, οι
µέτοχοι ή οι εκπρόσωποί του δεν µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για
ζηµίες, βλάβες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (πχ. άµεση, έµµεση, τυχαία,
παρεπόµενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτουν από ενέργειες των
χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυµεί να αποσύρει
περιεχόµενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενηµερώσει την οµάδα του
happyanimal, χρησιµοποιώντας το ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) επικοινωνίας
που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόµενο θα αποσυρθεί εντός 1-2
εργάσιµων ηµερών.

∆ικαιώµατα Χρήσης του Περιεχοµένου
Οι χρήστες έχουν το δικαίωµα να δηµοσιεύουν περιεχόµενο στην ιστοσελίδα µας. Το
περιεχόµενο αυτό παραµένει και περιγράφεται ως ιδιοκτησία τους και µε την
υποβολή του στο δικτυακό τόπο, ταυτόχρονα παραχωρούν το δικαίωµα απεριόριστης
χρήσης του, χωρίς αντίτιµο άδειας, διανοµής, αναπαραγωγής, τροποποίησης,
προσαρµογής, δηµόσιας προβολής και εκµετάλλευσής του, οποτεδήποτε και µε

οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο τρόπο, κριθεί αυτό σκόπιµο και χρήσιµο, χωρίς
φυσικά να παραβιάζεται κανένα ηθικό τους δικαίωµα.
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Η οµάδα του happyanimal διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης του περιεχοµένου ή
των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού,
οποτεδήποτε καταστεί ή κριθεί απαραίτητο µε απλή ανακοίνωση στο δικτυακό τόπο
και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Οι παρόντες όροι υπόκεινται στο ελληνικό
δίκαιο και ερµηνεύονται από αυτό. Αρµόδια για την επίλυση κάθε προκύπτουσας
διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδοµένων
Κατά την εγγραφή του χρήστη στο www.happyanimal.gr κρίνεται απαραίτητο να
ζητούνται ορισµένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: όνοµα, επώνυµο, χώρα
διαµονής, περιφερειακή ενότητα, πόλη, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) κά.
Προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να ζητηθούν και στην περίπτωση που οι χρήστες
χρησιµοποιούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του www.happyanimal.gr ή/και όταν
οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες του www.happyanimal.gr.
Το happyanimal ακολουθεί αµετάβλητα και απαρέγκλιτα την ελληνική νοµοθεσία
περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών ∆εδοµένων. Τα προσωπικά και λοιπά στοιχεία
που δηλώνονται στις περιπτώσεις, που προαναφέρθηκαν, δεν αποκαλύπτονται σε
τρίτους και σε καµία περίπτωση δε δηµοσιοποιούνται και δεν αποτελούν καθ'
οποιονδήποτε τρόπο αντικείµενο κάρπωσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται
µόνο στο µέτρο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για τις εξής ενέργειες:
επιλογή του περιεχοµένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να συνάδει µε τις
γενικές τους προτιµήσεις,
εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιµέρους υπηρεσιών, που παρέχει το
happyanimal στους χρήστες του,
ενηµερωτική υποστήριξη των χρηστών,
εκπλήρωση και ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά µε τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και µέσω του www.happyanimal.gr ,
επικαιροποίηση αναφορικά µε νέες υπηρεσίες και προϊόντα,
εξυπηρέτηση της οµαλής λειτουργίας του site.
Υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις, στις οποίες κατ' εξαίρεση το happyanimal µπορεί
να δηµοσιοποιεί-γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του. Αυτές
είναι οι κάτωθι:
έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για την καθοιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση
των προσωπικών τους στοιχείων,

η δηµοσιοποίηση αυτή λαµβάνει χώρα προς τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα
οποία συνεργάζεται το happyanimal και µόνο µέχρι του βαθµού που κρίνεται
απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το happyanimal,
εάν απαιτηθεί από το Νόµο, από απόφαση δικαστηρίου ή εάν ζητηθεί από
οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.
∆ιόρθωση - ∆ιαγραφή Προσωπικών ∆εδοµένων
Το www.happyanimal.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν
οποτεδήποτε θελήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τις πληροφορίες, που έχουν
παράσχει και συµπληρώσει στην αρχική φόρµα, να τα διορθώσουν, να τα
επικαιροποιήσουν ή ακόµα και απλώς να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους,
επισκεπτόµενοι και ενεργοποιώντας απλώς τη σχετική επιλογή της υπηρεσίας του.
Cookies
Το www.happyanimal.gr χρησιµοποιεί cookies για την οµαλή λειτουργία των
υπηρεσιών και των σελίδων του. Από τη στιγµή που ο χρήστης έχει επιλέξει να
δέχεται cookies, τα µικρά αυτά αρχεία σε µορφή .txt, αποστέλλονται στο σκληρό
δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη. Τα cookies σε καµία περίπτωση δε
χρησιµοποιούνται για την καταγραφή προσωπικών δεδοµένων του χρήστη, ούτε
λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Η
αποκλειστική τους χρησιµότητα συνίσταται στη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη
σε συγκεκριµένες υπηρεσίες του www.happyanimal.gr . Ενδεικτικά,
χρησιµοποιούνται για τους παρακάτω λόγους:
παροχή πρόσβασης στους χρήστες στις προσωπικές τους υπηρεσίες, µε την είσοδο
στο λογαριασµό τους (login),
παροχή προσωποποιηµένων υπηρεσιών στους χρήστες,
διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόµενο, οι υπηρεσίες και η εύκολη
πρόσβαση του χρήστη σε συγκεκριµένες υπηρεσίες του www.happyanimal.gr,
καταγραφή στοιχείων επισκεψιµότητας,
τεχνικά εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του,
εµφάνιση πληροφοριών που τυχόν αφορούν τους χρήστες µε βάση τα δηλωθέντα
κατά την εγγραφή τους ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.
Ο χρήστης του happyanimal.gr έχει τη δυνατότητα ρύθµισης του φυλλοµετρητή του
(browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies
σε συγκεκριµένες υπηρεσίες του www.happyanimal.gr, είτε να µην επιτρέπει την
χρήση cookies σε καµία περίπτωση. Για τεχνικούς λόγους ο χρήστης δε θα µπορεί να
έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login), στην
περίπτωση που έχει επιλέξει να µην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του.
"∆εσµοί" (Links) προς άλλα sites
Το περιλαµβάνει links ("δεσµούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites). Οι
«δεσµοί» αυτοί δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται από το happyanimal, αλλά από τους

ιδιοκτήτες των άλλων ιστοτόπων (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Το
www.happyanimal.gr ουδεµία ευθύνη φέρει και σε καµία περίπτωση για τους Όρους
Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων των επισκεπτών, τους οποίους οι ιστότοποι
αυτοί και οι διαχειριστές τους ακολουθούν.
IP Addresses
Είναι σαφές ότι η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet
Provider) µέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατά
συνέπεια και στις σελίδες του www.happyanimal.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται από
τους διαχειριστές του ιστοτόπου για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των
συστηµάτων του happyanimal (server, data base, δικτύου κά.) και αξιοποιείται άνευ
εξαιρέσεως και αποκλειστικά για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.
Τηρούµενης της προβλεπόµενης νόµιµης διαδικασίας, η διεύθυνση IP πρόσβασης του
χρήστη στις σελίδες του happyanimal µπορεί να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί από
τις αρµόδιες αστυνοµικές ή δικαστικές ή άλλες κρατικές αρχές.
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη των υπηρεσιών
του www.happyanimal.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις
σχετικές διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (Ν.2472/1997) για την προστασία του
ατόµου και την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει σύµφωνα
µε τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και τις διατάξεις
του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε ενδεχόµενη και σχετική,
τροποποιηµένη και συµπληρωµένη, ρύθµιση θα αποτελέσει τροποποιηµένη
µεταλλαγή και του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.happyanimal.gr διατηρεί
το δικαίωµα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων εντός του
εκάστοτε ισχύοντος νοµικού πλαισίου, αφού προηγηθεί ενηµέρωση των χρηστών.
Καθίσταται σαφές ότι η χρήση των υπηρεσιών του www.happyanimal.gr προϋποθέτει
και συνεπάγεται την καθολική, πλήρη, ανενδοίαστη και απεριόριστη αποδοχή των
όρων αυτών.
Με εκτιµηση.
Η οµαδα του happyanimal.gr

