Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου
Η Flexfin Limited, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (Αγαπήνορος 2 και Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ) , με αριθμό
Αριθμός Εγγραφής ΗΕ369436, στο εξής «η Εταιρεία» μέσω του διαδικτυακού τόπου www. flexfin.eu έχει
δημιουργήσει τον υποτομέα (subdomain) gr.flexfin.eu, (εφεξής ο «ΔΤ»), προκειμένου ο χρήστης να αποκτά
πρόσβαση και να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της θυγατρικής
της εταιρείας με την επωνυμία «Flexfin Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων», στο εξής «Flexfin MAE», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αιγιαλείας 54- Τ.Κ. 15125) με
αριθμό ΓΕΜΗ 148121301000 και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή
υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) και να προβαίνει σε χρήση των
προσφερόμενων μέσω διαδικτύου υπηρεσιών της.
Η πρόσβαση και η χρήση του ΔΤ υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»).
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ΔΤ
θεωρούμε ότι έχετε λάβει γνώση, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης. Σε
περίπτωση που δεν είστε σύμφωνοι με τους Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του περιεχομένου και
των υπηρεσιών του ΔΤ.
Οι χρήστες του ΔΤ παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης του
ΔΤ. Οι χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες της Εταιρείας, της Flexfin MAE, ή τρίτων από τις
πράξεις στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια χρήσης του ΔΤ.
1.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ΔΤ (εκτός από το περιεχόμενο που ανήκει στα πνευματικά δικαιώματα τρίτων), το οποίο
περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογότυπα, εμπορικά σήματα, διακριτικούς τίτλους, γραφικά,
κείμενα, φωτογραφίες, ήχους, video κ.λ.π. αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο η Εταιρεία έχει εκχωρήσει, εν όλω
ή εν μέρει, τα συγκεκριμένα δικαιώματα και τελεί υπό την προστασία των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών και
διεθνών διατάξεων, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας διατηρούνται και επί των αντιγράφων του περιεχομένου του ΔΤ που
δημιουργούνται βάσει αυτού.
Oποιαδήποτε χρήση ή αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (downloading), ή με
άλλο τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει του περιεχομένου του ΔΤ, απαγορεύεται, με οποιονδήποτε τρόπο ή
μέσο, για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι ως άνω
ενέργειες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
Λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στον ΔΤ και φέρουν τα σήματα τρίτων οργανισμών,
εταιρειών, συνεργατών κ.λ.π. αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με τον ΔΤ (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν
συνιστά δικαίωμα του χρήστη επί του Λογισμικού. Οι χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη
αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από
τους ιδίους ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
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Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη, ελευθέρως
ανακλητή και άνευ ανταλλάγματος άδεια χρήσης του Λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό
διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση του ΔΤ σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
Οι χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω
παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και της Flexfin MAE ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης του ΔΤ.
Δηλώνεται ρητά ότι τυχόν ιδέες και απόψεις που εκφράζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο μέσω του ΔΤ αποτελούν
ιδέες και απόψεις των χρηστών που τις εκφράζουν και οι οποίοι καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι της
Εταιρείας, της Flexfin MAE και έναντι παντός τρίτου.
2.

Συμπεριφορά χρηστών - Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση του παρόντος ΔΤ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην
περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι χρήστες του ΔΤ αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι
α) συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις β) απέχουν από κάθε ενέργεια που
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον ΔΤ και ως εκ τούτου και στην Εταιρεία ή τη Flexfin MAE, γ)
η χρήση του ΔΤ από αυτούς δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα
ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα χρηστών ή τρίτων, δ) η χρήση του ΔΤ από αυτούς δεν προσβάλλει με κανέναν
τρόπο την προσωπικότητα τρίτων, ε) η χρήση του ΔΤ από αυτούς δεν παραπλανά ή ζημιώνει την Εταιρεία, τη
Flexfin MAE ή οποιονδήποτε τρίτο και στ) η χρήση του ΔΤ από αυτούς δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής
ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Εφόσον λάβουν χώρα τα ως άνω, τόσο η Εταιρεία, όσο και η
Flexfin MAE δικαιούνται να διακόψουν τη πρόσβαση του χρήστη στον ΔΤ και διατηρούν και κάθε νόμιμο
δικαίωμά τους έναντι του χρήστη. Σε περίπτωση δε που η Εταιρεία ή/και η Flexfin MAE υποχρεωθούν να
καταβάλουν σε τρίτους οποιαδήποτε αποζημίωση, ως συνέπεια της παραβίασης των υποχρεώσεων του χρήστη, ο
τελευταίος οφείλει πλήρη αποζημίωση
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία και η Flexfin MAE , με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός τους , διατηρούν
το δικαίωμα να μην επιτρέψουν , να απορρίψουν ή και να διαγράψουν το περιεχόμενο το οποίο κατά την
ανέλεγκτη κρίση τους παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Αποκλειστικός
υπεύθυνος για το υλικό ή περιεχόμενο που υποβάλλει ή ανεβάζει στον ΔΤ ή για κάθε πληροφορία που μεταδίδει
σε άλλους χρήστες είναι ο εκάστοτε χρήστης.
Το περιεχόμενο του ΔΤ δεν συνιστά παρότρυνση ή προτροπή για διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με την
Flexfin MAE, ούτε αποτελεί σύσταση ή συμβουλή.
3.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο ΔΤ ενδέχεται να παραπέμπει τους χρήστες μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε ιστοσελίδες τρίτων.
Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των παρόχων τους και η
χρήση τους υπόκειται στους αντίστοιχους όρους χρήσης τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την
επίσκεψη ή τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων, οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι πρέπει να απευθυνθούν
απευθείας στους παρόχους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την παροχή των
υπηρεσιών τους. Τόσο η Εταιρεία, όσο και η Flexfin MAE δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις
πρακτικές προστασίας απορρήτου που υιοθετούνται από τον πάροχο κάθε ιστοτόπου, όπως ευθύνη σχετικά με
δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Εφόσον ο χρήστης του
ΔΤ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της Flexfin MAE, διαδικτυακό τόπο τρίτου, φέρει την
αποκλειστική ευθύνη της πρόσβασης στους εν λόγω ιστοτόπους.
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4.

Πρόσβαση και Ασφάλεια ΔΤ

Πρόσβαση στον ΔΤ παρέχεται με πρωτοβουλία του χρήστη και όχι της Εταιρείας ή της Flexfin MAE . Η πρόσβαση
στον ΔΤ δύναται να ανασταλεί από την Εταιρεία ή/και την Flexfin MAE λόγω συντήρησης αυτού, αναβάθμισης ή
διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία ή /και η Flexfin MAE δε φέρει
καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ΔΤ δεν είναι διαθέσιμος σε οποιαδήποτε στιγμή ή για
οποιαδήποτε περίοδο καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του.
Τόσο η Εταιρεία, όσο και η Flexfin MAE καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στον ΔΤ, να είναι πλήρεις, επίκαιρες και ακριβείς. Η Εταιρεία και η Flexfin MAE δεν ευθύνονται
ωστόσο, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί ως αποτέλεσμα σφάλματος
ή καθυστέρησης ή αδυναμίας μετάδοσης των πληροφοριών καθώς και σε περίπτωση ανακρίβειας των
πληροφοριών.
Ο χρήστης του ΔΤ οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό καθώς και τηλεπικοινωνιακή
πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλη τυχόν αναγκαία υπηρεσία για την πρόσβασή του στο ΔΤ και είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για την προστασία του μέσου που χρησιμοποιεί στο ΔΤ από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό κατά
την πρόσβασή του στο ΔΤ.
Η Εταιρεία και η Flexfin MAE λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας για την προστασία του ΔΤ από ιούς
και άλλο κακόβουλο λογισμικό καθώς και για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών,
δεν μπορούν όμως να εγγυηθούν ότι το περιεχόμενο του ΔΤ είναι ελεύθερο από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία
και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία
του, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί συνεπεία των ανωτέρω.
5.

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την επίσκεψή σας στο ΔΤ και εφόσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της Flexfin MAE, θα σάς
ζητηθούν κάποια προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κλπ.) τα
οποία είναι αναγκαία προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα της μεταξύ μας συνεργασίας και παροχής των
υπηρεσιών μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα τα οποία θα δηλώσετε μέσω του ΔΤ τηρούνται αποκλειστικά και
μόνο για λόγους που αφορούν τη μεταξύ μας συνεργασία και τις συναλλαγές σας με την Flexfin MAE και δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, υπό την επιφύλαξη τυχόν νομοθετικών ή
κανονιστικών υποχρεώσεών μας.
Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι της Flexfin MAE που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα το
πράττουν αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους που συνέχονται είτε με την παροχή προς εσάς των
υπηρεσιών μας , είτε με την τήρηση νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων μας. Στα προσωπικά σας στοιχεία
ενδέχεται να έχει πρόσβαση και η Εταιρεία, με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σας σχέσης
με τη Flexfin MAE και εντός του πλαισίου που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική της Flexfin MAE για την Επεξεργασία Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα
μπορείτε
να
ανατρέξτε
στην
σχετική
ενότητα
https://gr.flexfin.eu/assets/docs/el/Privacy_Policy.pdf.
Στον ΔΤ χρησιμοποιούμε “cookies” για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα
ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες μας περιβάλλον. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στη Πολιτική Cookies https://gr.flexfin.eu/public/cookie-policy.
6.

Δηλώσεις – Αποποιήσεις

Οι χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση του ΔΤ γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Εκτός αν έχει άλλως
συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Flexfin MAE και των χρηστών, και στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από το
Εφαρμοστέο Δίκαιο, η Εταιρεία και η Flexfin MAE προσφέρουν τις υπηρεσίες του ΔΤ και το περιεχόμενο αυτού
«Ως Έχει» για προσωπική χρήση και δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση
σχετικά με τον ΔΤ και τη χρήση αυτού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν προβαίνουν σε δηλώσεις και εγγυήσεις
μη παραβίασης ή απουσίας κρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας η απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή
μη.
Η Εταιρεία και η Flexfin MAE δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημιά
(περιουσιακή ηθική) ήθελε προκύψει από τη χρήση του ΔΤ, (γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα
λήψης των υπηρεσιών του ΔΤ, (δ) ιούς, trojan horses που μπορεί να μεταδοθούν από τον ΔΤ ή οποιονδήποτε
τρίτο χρησιμοποιεί τον ΔΤ, και (ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου του ΔΤ, ή
για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου του ΔΤ.
7.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Λοιποί Όροι

Οι παραπάνω Όροι Χρήσης διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο Εάν οποιοσδήποτε από τους παραπάνω Όρους
Χρήσης είναι αντίθετος με το νομικό πλαίσιο και ακυρωθεί για το λόγο αυτό, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς
να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των υπόλοιπων όρων.
Για την ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από
τους παρόντες Όρους Χρήσης αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Λευκωσίας.
Οι ως άνω προβλέψεις σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα αρμόδια δικαστήρια δεν εφαρμόζονται σε σχέση
με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ανωτέρω υπό 1) και την τυχόν προσβολή τους. Σε
σχέση με τα ζητήματα αυτά εφαρμόζονται οι εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις για τον προσδιορισμό
του εφαρμοστέου δικαίου και των αρμοδίων δικαστηρίων.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία
μεταξύ της Flexfin MAE και των χρηστών του ΔΤ και τα μέρη δεσμεύονται από αυτούς.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα περιέχονται σε αυτούς δεν μπορούν, εκτός αν
προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των χρηστών χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας ή της Flexfin MAE. Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να
εκχωρήσει τα δικαιώματά της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.
Η Flexfin MAE έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προειδοποίηση,
ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις μέσω του ΔΤ. Μετά την ανακοίνωση της κάθε τροποποίησης η συνέχιση της
χρήσης του ΔΤ συνιστά αποδοχή της τροποποίησης.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Εταιρεία ή την Flexfin MAE σχετικά με τον ΔΤ της και τις παρεχόμενες μέσω
αυτού υπηρεσίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση contact@flexfin.eu.
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