
 
Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας  
΄Ολο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς 
περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των 
γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την 
γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της 
παρούσας ιστοσελίδας, εκτός και αν άλλως ορίζεται ρητά, και προστατεύονται από τις 
σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. 

Το domain name www.antapokrites.com και τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιεί η 
ιστοσελίδα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την 
πρότερη έγγραφη συναίνεση της ιστοσελίδας. Συνεπώς, η, εν όλω ή εν μέρει, 
εμπορική εκμετάλλευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
μετάδοση ή διανομή καθοιονδήποτε τρόπο, η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, του 
περιεχομένου παρούσας ιστοσελίδας, του domain name www.antapokrites.com των 
λογοτύπων και εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα ή η χρήση 
συστημάτων ανάκτησης, απαγορεύεται. 
 
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και 
φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων τρίτων εταιρειών, οργανισμών, ενώσεων, 
συνεργατών φορέων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική 
ιδιοκτησία και συνεπώς οι τρίτοι αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων 
Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων. Χειριζόμαστε τα «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα  με την Προστασία 
των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κάθε άλλη 
εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, 
πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων. 
 
Η ιστοσελίδα www.antapokrites.com  στην οποία εμφανίζεται πάντοτε η πολιτική περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων («η πολιτική») και που σας ζητά οποιεσδήποτε 
πληροφορίες, συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες αυτές 
σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους 
εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές 
πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από μέσα επικοινωνίας (όπως ιστοσελίδες, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα διαδικτυακά εργαλεία) στα οποία υπάρχει 
σύνδεσμος (link) με την πολιτική αυτή. 
 
Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να 
μας τα χορηγήσετε. Δεν μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για 
δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια.  

Πληροφορίες που συλλέγονται 
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί γενικά δύο τρόπους συλλογής προσωπικών 
πληροφοριών στο διαδίκτυο: 



 
Πληροφορίες που λαμβάνουμε 
- Προσωπικές πληροφορίες: Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να 
μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία. Εμείς, μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας 
προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
διεύθυνση e-mail και άλλες προσωπικές πληροφορίες) μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε 
να μας τις δώσετε. 
 
- Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, αφαιρούμε τις 
προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε μεταβιβάσει 
και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα 
δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανωνύμων, συγκεντρωτικών 
στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό επισκεπτών, όνομα χώρου (domain name) του 
παρόχου υπηρεσιών Ίντερνετ), που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και 
υπηρεσιών μας. 
 

Οι επιλογές σας 
Έχετε διάφορες επιλογές σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να 
αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη 
πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στην ιστοσελίδα 
μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας, 
αν υφίσταται. Αν επιλέξετε να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε το 
δικαίωμα να δείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά 
οποιαδήποτε στιγμή με το να έχετε πρόσβαση στην αίτησή σας. Ορισμένες 
ιστοσελίδες μπορεί να σας ζητήσουν την άδεια για συγκεκριμένες χρήσεις των 
πληροφοριών σας και εσείς μπορείτε είτε να συμφωνήσετε είτε να αρνηθείτε στις 
χρήσεις αυτών. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την 
αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την 
εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε 
κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια 
υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να απομακρυνθούν 
άμεσα, παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες πριν 
προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας. 

Όπως περιγράφεται παρακάτω, εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε την λήψη cookies ώστε 
να μην μπορείτε να αναγνωρίζεστε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, 
μπορείτε να ρυθμίσετε το browser σας να αρνείται την λήψη των cookies ή να σας 
ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά σας αποστέλλονται. 

  



 
Newsletters 
Η ιστοσελίδα μέσω τoυ διαδικτυακού της τόπου χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας 
μέσω των ειδικών πεδίων εγγραφής, για ενημέρωση των υπηρεσιών της αλλά και για 
κάθε άλλη γνωστοποίηση τυχόν μας ζητήσετε. Διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στα 
προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί η ιστοσελίδα και στα στοιχεία της συγκατάθεσής 
σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό 
εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο. 

Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) γίνεται μόνο στους χρήστες και στους 
συνδρομητές που έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά 
με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. 

Η ιστοσελίδα παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να 
διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή 
του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά. Τα e-mail των 
συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό 
αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την 
εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία 
της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της 
ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. 

Links προς άλλους δικτυακούς χώρους 
Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα 
μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου 
που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους. Η ιστοσελίδα μας σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή 
τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι 
συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Επιπλέον, η παραπομπή μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών banners στο 
περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων δεν χορηγεί στον 
χρήστη/επισκέπτη την άδεια για τη χρήση ή την αποθήκευση αυτού, την οποία, 
εφόσον απαιτείται, πρέπει να λάβει από τον κάτοχο των διαδικτυακών αυτών τόπων 
και σελίδων. Οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που τυχόν 
εμφανίζεται στο περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αλλάξει χωρίς προηγουμένως να 
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις. 
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