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Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα dietbook.gr, ένα διατροφικό κοινωνικό δίκτυο και ιστοσελίδα
ειδήσεων (η «Ιστοσελίδα, «Dietbook.gr ή «εμείς»). Οι εγγεγραμμένοι χρήστες και επισκέπτες, οι
οποίοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας («χρήστες», ή «εσείς») έχουν τη δυνατότητα να
επικοινωνούν με άλλους χρήστες, να ανεβάζουν εικόνες και βίντεο, να παρακολουθούν
εκδηλώσεις και να χρησιμοποιούν άλλες υπηρεσίες. Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν και να
αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, μέσω της Ιστοσελίδας, εφαρμογών κινητών
συσκευών και μέσω εφαρμογών τρίτων πλευρών. Ονομάζουμε όλες τις υπηρεσίες της
Ιστοσελίδας, είτε αυτές γίνονται προσβάσιμες απευθείας, είτε μέσω άλλων εφαρμογών, ως οι
«Υπηρεσίες».
Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, συμφωνείτε,
ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης («Όροι»), από οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς
και από όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιο
τμήμα αυτών των Όρων ή της Πολιτικής Απορρήτου, θα πρέπει να μη χρησιμοποιήσετε
ή να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας. Οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις αυτών των Όρων ή της Πολιτικής Απορρήτου θα βρίσκονται σε ισχύ
αμέσως μετά τη δημοσιοποίησή τους. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας,
ακολουθώντας τη δημοσιοποίηση των ενημερωμένων Όρων ή της ενημερωμένης
Πολιτικής Απορρήτου συνιστά τη συμφωνία σας με τις τροποποιήσεις αυτές.
Παρακαλούμε, διαβάστε τους Όρους προσεκτικά.
Οι Υπηρεσίες Μας:

Η Dietbook.gr αποτελεί μια πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι χρήστες και επισκέπτες μπορούν να
τοποθετούν κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο, να διαφημίζουν εκδηλώσεις και να
χρησιμοποιούν άλλες Υπηρεσίες, σχετικές με την υγεία, τη διατροφή και άλλες σχετικές ιατρικές
πληροφορίες. Η Dietbook.gr δεν διαφημίζει, προτείνει ή υποστηρίζει οποιοδήποτε
φαρμακευτικό, διατροφικό ή άλλο ιατρικό προϊόν ή υπηρεσία.

Στην Ιστοσελίδα μας, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με άλλους, χρησιμοποιώντας
διαφορετικά μέσα, περιλαμβανομένης της άμεσης συνομιλίας. Κατά συνέπεια, οι χρήστες μπορεί
να χρησιμοποιούν δίαιτες ή να ακολουθούν άλλες φαρμακευτικές ή ιατρικές συμβουλές από
άλλους χρήστες. Οι χρήστες πρέπει να κατανοούν τους κινδύνους και τις συνέπειες, αν
χρησιμοποιούν δίαιτες και ακολουθούν κάποια φαρμακευτική ή ιατρική συμβουλή. Πριν να
λάβετε αποφάσεις, σχετικές με τη διατροφή ή την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι χρήστες
θα πρέπει να συμβουλευτούν ένα γιατρό ή κάποιον άλλον ειδικευμένο πάροχο υγείας, σχετικά
με δίαιτες και άλλες συμβουλές υγείας.

Συμφωνείτε και συναινείτε, ότι η Ιστοσελίδα μας είναι σχεδιασμένη για σκοπούς πληροφόρησης
και μόνο και δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή. Αυτή η Ιστοσελίδα δεν έχει σκοπό να
αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Πριν να λάβετε
αποφάσεις, σχετικές με τη διατροφή ή την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι χρήστες θα
πρέπει να συμβουλευτούν ένα γιατρό ή κάποιον άλλον ειδικευμένο πάροχο υγείας, σχετικά με

την ιατρική σας κατάσταση. Η Dietbook.gr δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε αποφάσεις
λάβετε, σχετικά με οποιαδήποτε δίαιτα ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Διαφήμιση:

Οι χρήστες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης την Ιστοσελίδα μας, με σκοπό τη
διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών τους, περιλαμβανομένου των ιατρικών και/ή
διατροφικών πληροφοριών. Αν τοποθετήσετε τις διαφημίσεις σας στην Ιστοσελίδα, υπάρχουν
πράγματα, τα οποία θα πρέπει να θυμάστε.
Οι διαφημιστές είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με όλους τους
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η αποτυχία συμμόρφωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε μια
ποικιλία συνεπειών, περιλαμβανομένου της ακύρωσης των διαφημίσεων, που έχετε
τοποθετήσει, χωρίς οποιαδήποτε επιστροφή, καθώς και σε διακοπή του λογαριασμού σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα της απόρριψης, έγκρισης ή διαγραφής οποιασδήποτε διαφήμισης,
κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, περιλαμβανομένου των διαφημίσεων, οι οποίες επηρεάζουν
αρνητικά τη σχέση μας με τους χρήστες ή προωθούν περιεχόμενο, υπηρεσίες ή δραστηριότητες
ενάντια στους ισχύοντες νόμους, την ανταγωνιστική μας θέση, και τα ενδιαφέροντα ή
διαφημίζουν φιλοσοφία.
Διαφημίσεις που προωθούν διατροφικά και φυτικά συμπληρώματα μπορούν να εστιάζουν σε
χρήστες, οι οποίοι έχουν κλείσει τα 18 έτη.

Όλα τα στοιχεία μιας διαφήμισης, περιλαμβανομένου των κειμένων, εικόνων ή άλλων μέσων,
πρέπει να είναι σχετικά και κατάλληλα για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρεται και το
κοινό που θα δει τη διαφήμιση.

Όλες οι ταμπέλες και εικόνες στην Ιστοσελίδα, που φέρουν την ετικέτα (ads) αποτελούν
διαφημίσεις από συμφωνίες τρίτων πλευρών με πελάτες, σχετικούς με τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες υγείας και διατροφής. Η Dietbook.gr δεν προωθεί ή προτρέπει με κανένα τρόπο τους
χρήστες της να καταναλώσουν τα προϊόντα ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες.
Εγγεγραμμένος Χρήστης:

Ορισμένα χαρακτηριστικά και Υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα μπορούν να είναι προσβάσιμα μόνο
από εγγεγραμμένους χρήστες. Όταν καταχωρείτε ένα λογαριασμό, πρέπει να μας παρέχετε
πραγματικά, ακριβή και ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες.
Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα τις πληροφορίες αυτές. Αν έχουμε λογικά επιχειρήματα για
να υποψιαστούμε, ότι παρέχετε αναληθή, ανακριβή ή μη ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας ή
άλλες πληροφορίες, έχουμε το δικαίωμα να θέσουμε σε διαθεσιμότητα ή να μπλοκάρουμε το
λογαριασμό και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μας.

Είστε απολύτως υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας, για το λόγο αυτό σας
παροτρύνουμε να διατηρείτε ασφαλή τα στοιχεία σύνδεσης και να επιλέξετε έναν ισχυρό
κωδικό πρόσβασης. Αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο
λογαριασμό σας, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό του, οποιαδήποτε στιγμή και για
οποιοδήποτε λόγο. Μετά τον τερματισμό ή την απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη, ή
αν ο χρήστης διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω) από την
Ιστοσελίδα, ενδέχεται να διατηρήσουμε το Περιεχόμενο Χρήστη σας, για μια εμπορικώς λογική
χρονική περίοδο, για σκοπούς αντιγράφων ασφαλείας, αρχειοθέτησης ή λογιστικών
διαδικασιών.
Χρήση των Υπηρεσιών μας:

Η χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών και οποιουδήποτε περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, για
οποιοδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά από αυτούς τους Όρους, απαγορεύεται. Χωρίς
περιορισμό των προγενέστερων, δεν επιτρέπεται να:
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
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Χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα, αν είστε κάτω των 18 ετών. Εναλλακτικά, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας υπό την επίβλεψη του γονέα ή
του κηδεμόνας σας.
Χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό
Χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα για να διαφημίσετε τα προϊόντα και/ή τις
υπηρεσίες σας, εάν είστε ειδικευμένος γιατρός.
Χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, παραβιάζοντας αυτούς τους
Όρους, την Πολιτική Απορρήτου, οποιοδήποτε νόμο και κανονισμό.
Χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στην Ιστοσελίδα ή βλάβη στην απόδοση, διαθεσιμότητα ή προσβασιμότητα της
Ιστοσελίδας.
Εκτελέσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ιστοσελίδα ή να κατεβάσετε περιεχόμενο,
το οποίο είναι προσβλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό ή άσεμνο.
Κατεβάσετε, αποστείλετε, μεταδώσετε, δημοσιοποιήσετε και/ή διαδώσετε, με
οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλο περιεχόμενο, όπως
κακόβουλο λογισμικό, δούρειους ίππους ή ιούς, ή εμπλέκεται με την πρόσβαση του
χρήστη στην Υπηρεσία.
Να κάνετε αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, αποστολή, χρήση, δημοσιοποίηση ή
διανομή οποιωνδήποτε αυτόκλητων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(«ανεπιθύμητα»), αλυσιδωτές επιστολές ή άλλα σχετικά.
Να αποκτήσετε πρόσβαση ή να αλληλεπιδράσετε με την Ιστοσελίδα μας,
χρησιμοποιώντας, ρομπότ ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα.
Να συλλέξετε και αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες άλλων χρηστών, χωρίς τη
συγκατάθεσή τους.
Να παραβιάσετε με διαφορετικούς τρόπους τους Όρους, την Πολιτική Απορρήτου, καθώς
και οποιουσδήποτε νόμους και κανονισμούς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα μας, μόνο όπως επιτρέπεται
από τον ισχύοντα νόμο, περιλαμβανομένου των νόμων και κανονισμών της χώρας κατοικίας
σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας, με

οποιοδήποτε τρόπο, ή από οντότητες που δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία να το πράξουν
αυτό.
Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς νόμους, σχετικά με τη διαδικτυακή
συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο.

Αν έχουμε λόγους να πιστεύουμε, ότι η χρήση σας της Ιστοσελίδας παραβιάζει αυτούς τους
Όρους, την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οποιοδήποτε ισχύων νόμο και κανονισμό, έχουμε το
δικαίωμα να θέσουμε σε διαθεσιμότητα ή να μπλοκάρουμε το λογαριασμό σας, καθώς και να
αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα μας.
Περιεχόμενο Χρήστη:

Στην Ιστοσελίδα μας, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο,
περιλαμβανομένου των κειμένων, βίντεο, φωτογραφιών, σχολίων και άλλων υλικών (το
«Περιεχόμενο Χρήστη»). Κάθε χρήστης συμφωνεί, ότι θα είναι πλήρως υπεύθυνος για το
Περιεχόμενο Χρήστη, το οποίο τοποθετεί, δημιουργεί και προβάλλει στην Ιστοσελίδα, καθώς και
για τις συνέπειες των ενεργειών του (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβης
υποστούμε), εφόσον προβεί σε αυτές.

Όταν μοιράζεστε Περιεχόμενο Χρήστη στην Ιστοσελίδα, κατανοείτε, ότι παραχωρείτε στην
Dietbook.gr, μια διεθνή, ατελή, μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση, αποθήκευση, εμφάνιση,
επεξεργασία, εκτέλεση, δημιουργία παράγωγων εργασιών, απόσπαση ή διανομή οποιουδήποτε
Περιεχομένου Χρήστη, για σκοπούς λειτουργίας, κατασκευής, παροχής και χρήσης των
Υπηρεσιών μας.
Η Dietbook.gr ενδέχεται, κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια, (αλλά δεν θα έχει καμία
υποχρέωση) να επιθεωρεί, φιλτράρει, επεξεργάζεται, διαγράφει και απομακρύνει οποιοδήποτε
ή ολόκληρο το Περιεχόμενο Χρήστη από την Ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε λόγο.
Αλληλεπίδραση με Άλλους Χρήστες:

Καθώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να αλληλεπιδράσετε με
άλλους χρήστες, περιλαμβανομένης της χρήσης της άμεσης συνομιλίας. Οι εν λόγω χρήστες δεν
θα πρέπει να θεωρείται, ότι συνδέονται ή ελέγχονται με κάποιο τρόπο από την Dietbook.gr. Η
Dietbook.gr δεν έχει το δικαίωμα να επηρεάσει πληροφορίες, συμβουλές ή υπηρεσίες που
παρέχονται από χρήστες. Η Dietbook.gr δεν είναι υπεύθυνη για τις αλληλεπιδράσεις σας με
άλλους χρήστες ή για την εξάρτησή σας από οποιαδήποτε πληροφορία, συμβουλή ή υπηρεσία
από άλλους χρήστες.
Η Dietbook.gr δεν ασκεί έλεγχο, διαχείριση ή οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης, την οποία
μπορεί να παρακολουθήσει ο χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας. Δεν φέρουμε ευθύνη για
οποιαδήποτε εκδήλωση παρακολουθήσουν οι χρήστες με τη χρήση της Ιστοσελίδας.
Το Περιεχόμενό Μας:

Η Ιστοσελίδα, οι Υπηρεσίες και οποιοδήποτε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, εκτός του
Περιεχομένου Χρήστη, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Dietbook.gr («Το Περιεχόμενό
Μας»). Η Dietbook.gr αποτελεί το μοναδικό ιδιοκτήτη και νόμιμο αδειούχο όλων των

δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων, τα οποία είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα και στο
λογισμικό που απαιτείται για τις Υπηρεσίες μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε, ότι η
Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες περιέχουν κατοχυρωμένες και εμπιστευτικές πληροφορίες, οι
οποίες προστατεύονται από τον ισχύοντα νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους
διεθνείς νόμους. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικά ονόματα είναι
κατοχυρωμένα από την Dietbook.gr, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οπότε τα εμπορικά
σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα εμπορικά ονόματα είναι κατοχυρωμένα από τον
αντίστοιχο ιδιοκτήτη, όπως υποδεικνύεται στο σήμα, ανάλογα με την περίπτωση.

Δεν επιτρέπεται να παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Dietbooks.gr ή
των άλλων ιδιοκτητών. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία ή έχει
εξουσιοδοτηθεί από την Dietbook.gr ή τον εκάστοτε ισχύοντα δικαιοπάροχο, συμφωνείτε να
μην επεξεργαστείτε, ενοικιάσετε, πωλήσετε, διανέμετε, μεταδώσετε, δημοσιοποιήσετε,
εκτελέσετε δημόσια ή δημιουργήσετε παράγωγα εργασιών, με βάση τις Υπηρεσίες, όπως το
Περιεχόμενο ή την Ιστοσελίδα ολόκληρη ή εν μέρει.
Δεν θα επεξεργαστείτε το Περιεχόμενο, την Ιστοσελίδα και το λογισμικό μας, με κανένα τρόπο,
περιλαμβανομένου μεταξύ άλλων την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην
Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.
Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους, σας παρέχουμε την άδεια να χρησιμοποιήσετε την
Ιστοσελίδα, με κατάλληλο τρόπο, ο οποίος συμμορφώνεται με τους Όρους, την Πολιτική
Απορρήτου, άλλες πολιτικές και ισχύοντες νόμους.

Αν έχετε λόγους να πιστεύετε, ότι τα δικαιώματα πνευματικής σας ιδιοκτησίας παραβιάζονται,
παρακαλούμε, υποβάλλετε την αναφορά παραβίασης, χρησιμοποιώντας το κουμπί «Αναφορά».
Πολιτική Απορρήτου:

Η συλλογή, χρήση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σας καθορίζονται
από την Πολιτική Απορρήτου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των Όρων. Η Πολιτική
Απορρήτου εφαρμόζεται με την ίδια ισχύ, όπως οι παρόντες Όροι.
Συμμετοχή ιστοσελίδων τρίτων πλευρών:

Η Dietbook.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων πλευρών, οι οποίες δεν
ελέγχονται από εμάς. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους των τρίτων
πλευρών, θα πρέπει να έχετε υπόψη, ότι η Dietbook.gr δεν ασκεί κανένα έλεγχο στις ιστοσελίδες
των τρίτων πλευρών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους, την πολιτική απορρήτου
ή για άλλες πρακτικές αυτών των ιστοσελίδων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε να
εξασφαλίσετε, ότι οι σύνδεσμοι που επιλέγετε ή το λογισμικό που κατεβάζετε (είτε από την
Ιστοσελίδα μας, είτε από ιστοσελίδες τρίτων πλευρών) είναι απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο
λογισμικό, βλάβες ή άλλα πράγματα καταστροφικής φύσης. Η περίληψή μας σε συνδέσμους
προς τέτοιες ιστοσελίδες δεν υπονοεί οποιαδήποτε εμπλοκή μας με το υλικό αυτών των
ιστοσελίδων ή συσχέτιση με άλλους διαχειριστές.
Χωρίς Εγγύηση:

Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμα».
Συνεπώς, πρέπει να είστε ενήμεροι, ότι η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δικό
σας κίνδυνο. Η Dietbook.gr δεν εγγυάται, ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες μας θα είναι
προσβάσιμα πάντα. Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί σας, αν η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες δεν είναι
προσβάσιμα ή διαθέσιμα εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο εκτός του λογικού
ελέγχου μας, καθώς και όταν πραγματοποιούμε συντήρηση, αναβάθμιση ή παρόμοιες ενέργειες.

Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε και δεν εγγυόμαστε, ότι το εν λόγω περιεχόμενο και/ή πληροφορίες είναι χωρίς
σφάλματα, ιούς, και παράνομη, επιβλαβή ή ακατάλληλη γλώσσα. Η Dietbook.gr δεν εγγυάται
ούτε κάνει οποιεσδήποτε αναπαραστάσεις σχετικά με την καταλληλότητα, τη διαθεσιμότητα,
την ακρίβεια, την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα από οποιοδήποτε υλικό οποιουδήποτε
είδους που περιέχονται στο εσωτερικό της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό,
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, προϊόντων, υπηρεσιών, εικόνων, πληροφοριών,
κειμένου και σχετικό περιεχόμενο γραφικών. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε, ότι οι
πληροφορίες και το υλικό, που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, είναι ακριβή, σωστά, αξιόπιστα,
διεξοδικά ή πλήρη για όλα τα θέματα. Ο χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για τη χρήση
οποιασδήποτε εξάρτησης, σχετική με τις πληροφορίες.
Η Dietbook.gr δεν προτείνει ή προωθεί κανένα προϊόν ή υπηρεσία στην Ιστοσελίδα.

Διαδικτυακή Επικοινωνία:

Πρέπει να είστε ενήμεροι, για το γεγονός, ότι η διαδικτυακή επικοινωνία δεν είναι πάντα
πλήρως εμπιστευτική. Θα πρέπει να μη γνωστοποιείτε τις ευαίσθητες ή εμπιστευτικές
πληροφορίες σας σε οποιαδήποτε τρίτη πλευρά και θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα και
λογικά μέτρα, για να προστατεύσετε τις ευαίσθητες και εμπιστευτικές σας πληροφορίες.
Αποζημίωση:

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, αποζημιώσετε και διατηρήσετε την Dietbook.gr και τους
συνεργαζόμενους διευθυντές, υπαλλήλους και παράγοντες αβλαβείς από οποιαδήποτε
αιτήματα, ευθύνες, κόστη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένου των αμοιβών των δικηγόρων, που
απορρέουν με οποιοδήποτε τρόπο από τη χρήση της Ιστοσελίδας, τη χρήση ή την τοποθέτηση
μηνυμάτων, περιεχομένου, πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων υλικών, μέσω της Ιστοσελίδας, ή
από την παραβίαση του νόμου ή των παρόντων Όρων. Η Dietbook.gr επιφυλάσσεται του
δικαιώματός της, με δικά της έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο
οποιοδήποτε ζητήματος, διαφορετικά υπόκεινται σε αποζημίωση εκ μέρους σας, και σε μια
τέτοια περίπτωση, συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπιση της Dietbook.gr για
οποιοδήποτε αίτημα τέτοιου είδους.
Περιορισμός Ευθύνης:

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, αμέλειας, η Dietbook.gr ή
οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους, και παράγοντες δεν φέρουν ευθύνη για
οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες, παραδειγματικές ή κυρωτικές
βλάβες, που προέρχονται από, ή είναι άμεσα ή έμμεσα σχετικές, τη χρήση ή την αδυναμία
χρήσης, την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο, το υλικό και λειτουργίες σχετικές με αυτά, την

παροχή των πληροφοριών σας μέσω της Ιστοσελίδας, την απώλεια επιχείρησης, την απώλεια
ευκαιριών ή τις χαμένες πωλήσεις, ακόμα και αν μια τέτοια προστατευμένη οντότητα έχει
ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον
περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή παρελκόμενες βλάβες, για αυτό
ορισμένοι από τους άνωθεν περιορισμούς μπορεί να μην ισχύουν για συγκεκριμένους χρήστες.
Σε καμία περίπτωση, η Dietbook.gr ή κάποιος από τους διευθυντές, υπαλλήλους και παράγοντες
αυτής, δεν φέρει ευθύνη για ή σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιευτεί, μεταδοθεί,
ανταλλαχθεί ή παραλειφθεί από ή εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη ή άλλου ατόμου στην
Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής.
Ισχύοντες Νόμοι και Επίλυση Διαμαχών:

Οι παρόντες Όροι και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από τη νομοθεσία της
Ελλάδος. Μπορείτε να απευθυνθείτε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
δικαστηρίων, που βρίσκονται στην Αθήνα, Ελλάδα.
Όταν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, οι χρήστες πρέπει επίσης να
συμμορφώνονται με οποιοδήποτε κανονισμό, σχετικό με την υγεία και την ιατρική και με
οποιονδήποτε κανονισμό διέπει τη διαφήμιση των ιατρικών προϊόντων στην Ελλάδα.
Αν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος θεωρηθεί άκυρη από το αρμόδιο δικαστήριο, θα πρέπει
να αποκοπεί, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ, χωρίς να ακυρωθούν
με οποιοδήποτε τρόπο.
Διάφορα:

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση, ή πρακτορική
σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Dietbook.gr, ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων ή της χρήσης
αυτής της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Αυτοί οι Όροι και οποιαδήποτε δικαιώματα και άδειες, που παραχωρούνται με το παρόν, δεν
μπορούν να μεταβιβαστούν ή εκχωρηθούν από εσάς, αλλά μπορούν να εκχωρηθούν από την
Dietbook.gr χωρίς περιορισμό. Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβίβασης ή εκχώρησης, κατά
παράβαση του παρόντος, θα είναι άκυρη.
Γλώσσα:

Οι παρόντες Όροι και η Πολιτική Απορρήτου μπορούν να μεταφερθούν σε πολλές γλώσσες. Σε
περίπτωση τυχόν αποκλίσεων, θα επικρατήσει η Ελληνική έκδοση.
Επικοινωνία:

Σας παροτρύνουμε να μοιραστείτε μαζί μας την κριτική, τα σχόλια και τις προτάσεις σας για
βελτίωση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τη Φόρμα
Επικοινωνίας, για να έρθετε σε επαφή με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας.

