ΟΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ*
O παρών δικτυακός τόπος http://www.sgt.gr («Site») ανήκει στη Στέγη του Ιδρύματος
Ωνάση. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου από τον
επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους
χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των
εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Site. Συνεπώς, ο
επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση
των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και
του περιεχομένου του Site. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο
των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των
σελίδων ή/και των υπηρεσιών του Site ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την
ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων
χρήσης.
Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών
και φορέων), το Site περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της
ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (αντιπρόσωπο στην Ελλάδα του Ιδρύματος Ωνάση), η οποία είναι και ο
διαχειριστής του Site και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και
ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό
περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές
εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα
και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο Site και ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα
πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο Site, τα οποία
άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και
πνευματική ιδιοκτησία.
Άδεια Χρήσης
Ο διαχειριστής ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του Site για προσωπική
ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί
ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.
Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η
αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη
προέλευσής τους από το Site και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον
αυτά εμφανίζονται στο Site), και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα
σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι
επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα
ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων,
οργανισμών, εταιρειών κλπ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών
των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του Site).
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή
η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Site για εμπορικούς σκοπούς ή
για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή
η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του διαχειριστή, καθώς και
σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στο Site.
Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης του Site ή/και των υπηρεσιών του παρόντος αναλαμβάνει την
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο διαχειριστή ή/και τρίτο από κακή ή
αθέμιτη χρήση του Site ή/και των σχετικών υπηρεσιών.
«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites
Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links),
κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές
παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον
χρήσιμων πληροφοριών. Η Στέγη δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία
περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την
πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που
διασυνδέονται με το Site μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των
οποίων το Site και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή σας.
Περιορισμός ευθύνης
Ο διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου
και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια,
σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται
ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή
και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, ο διαχειριστής δεν
εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές
("servers"), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς
«ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την
ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των
υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών,
των επιλογών και των περιεχομένων του Site στις οποίες προβαίνει με δική του
πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή
τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων
καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν,
χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη
συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού τόπου και του
επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα
της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην

παρούσα σελίδα. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο,
αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του
δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του
Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του ευρωπαϊκού
δικαίου.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί
τις σελίδες/υπηρεσίες του Site.
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο Site είναι τα ακόλουθα:
Εγγραφή στο Σύστημα – Συνδρομητικές υπηρεσίες
Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις
υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου ζητούνται τα εξής στοιχεία: E-mail (η διεύθυνση
της ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη/χρήστη). Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί
τα στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη για ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο τελευταίος δεν
επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανέναν
τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο
εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται
απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους
υπηρεσιών που παρέχει o διαχειριστής.
Newsletters
Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των
ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ζητούνται τα εξής στοιχεία: E-mail (η διεύθυνση της
ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη/χρήστη). Ο διαχειριστής μπορεί να διατηρεί αρχείο με
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων
ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί
κάτι τέτοιο.
Links to other sites («δεσμοί»)
Το Site περιλαμβάνει δεσμούς προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το
διαχειριστή του, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). O διαχειριστής δεν
φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και την
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται
με το Site μέσω δεσμών.
Cookies
Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη
ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι

μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και
δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς
λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς
ή για λόγους marketing.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν
επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του
επισκέπτη/χρήστη και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς
τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο
επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τα εκδοτήρια εισιτηρίων στο
info@sgt.gr ή στο τηλέφωνο 213 017 8000 προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη
προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.
* Σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίων μέσω του Site ισχύουν συμπληρωματικά και οι Όροι
Αγοράς Εισιτηρίων που βρίσκονται στη σχετική σελίδα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο
περιεχόμενο του Site, σας παρακαλούμε να μας τα γνωστοποιήσετε στο info@sgt.gr

