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Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων,
παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής
ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής
Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,
πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση,
τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει ή περιληπτικά του περιεχομένου
της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς
την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της CJ web ή του εκάστοτε δικαιούχου.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του
περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς
πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής
της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και
αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται
στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικτυακό αυτό τόπο.
Προσωπικά Δεδομένα Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη
της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και
τους παρόντες όρους.
Η CJ web θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των
χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε
απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των
πληροφοριών αυτών.
Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό
επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της CJ web θα λαμβάνει χώρα για λόγους
επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των
παρεχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η
οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας και η οποία
συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από
συνδεδεμένες με την CJ web επιχειρήσεις.
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