Όροι χρήσης

1. Ειζαγωγή
1.1 Ο ηζηφηνπνο www.iatrikitomi.gr απνηειεί ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο λφκηκα
εθπξνζσπνχκελεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΜΗ Δ.Δ.»
θαη δηαθξηηηθνχο ηίηινπο «ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΜΗ Δ.Δ.» θαη «PETRIVIEW» (ζην εμήο
θαινχκελε Η Δηαηξία), πνπ εδξεχεη ζην Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, ζην 2ν ρικ
Λαγθαδά – Κνιρηθνχ, με Α.Φ.Μ 999028285, ηλεκτρονική δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο:
info@iatrikitomi.gr θαη ηειεθσληθή γξακκή εμππεξέηεζεο: 2310-930500 γηα ηε
Θεζζαινλίθε θαη 210-6613002 γηα ηα γξαθεία πνπ δηαηεξεί ζηελ Αζήλα ζηελ
πεξηνρή ηνπ Γέξαθα, ζηελ νδφ Βνησηίαο 5. Aληηθείκελν ηεο εηαηξίαο είλαη κεηαμχ
άιισλ ε εηζαγσγή θαη δηαλνκή αηκαηνινγηθψλ αληηδξαζηεξίσλ, αηκαηνινγηθψλ
αλαιπηψλ, βηνρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ, αληηδξαζηήξίσλ πξνζδηνξηζκνχ INR θαη
ζπζθεπψλ πξνζδηνξηζκνχ ειεθηξνιπηψλ, θαζψο θαη ε Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ
πζηεκάησλ Η παξνχζα ηζηνζειίδα έρεη απνθιεηζηηθά ελεκεξσηηθφ ζθνπφ. Οη
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ παξφληα δηαδηθηπαθφ ηφπν δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ
ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηε σζηή Δξγαζηεξηαθή Πξαθηηθή. Δάλ έρεηε ή ππνςηάδεζηε
φηη έρεηε πξφβιεκα πγείαο, πξέπεη πάληα λα ζπκβνπιεχεζηε έλαλ εμεηδηθεπκέλν
επαγγεικαηία πγείαο. Γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε, απνξία, ή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε
απηνχο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, ή γηα ηπρφλ ζρφιηα ή παξάπνλα ζρεηηθά κε
ηελ ηζηνζειίδα, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ εηαηξία ζηνλ
ηειεθσληθφ αξηζκφ 2310-930500.
1.2. Οη θάησζη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζα εθαξκφδνληαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ παξφληνο
ηζηνηφπνπ. Κάζε ρξήζηεο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ηζηφηνπν (ζην εμήο θαινχκελνο γηα
ζπληνκία Xξήζηεο) ζεσξείηαη φηη ζπλαηλεί θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο
θαησηέξσ φξνπο πνπ εδψ δηαηππψλνληαη, ρσξίο θακία εμαίξεζε. Δάλ θάπνηνο
ρξήζηεο δελ ζπκθσλεί κε απηνχο ηνπο φξνπο, ηφηε νθείιεη κε επζχλε ηνπ λα απφζρεη
απφ ηελ επίζθεςε θαη ηε ρξήζε ηνπ ηζηνηφπνπ.

2. Γενικοί όροι
2.1. Η Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη, αλαλεψζεη ή αλαβαζκίζεη
νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ηνπ ηζηνηφπνπ
(ζπλνιηθά ή δηαδεπθηηθά): α) κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξφλησλ φξσλ ρξήζεο, β)
κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνηφπνπ θαη γ) κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο
εμσηεξηθήο εκθάληζεο (interface), ηεο δνκήο ή ηεο ζχλζεζεο (configuration)
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ηνπ ηζηνηφπνπ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ ηνπ πξνδηαγξαθψλ. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα δηαβάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο φξνπο.
2.2. Η Δηαηξία δελ επζχλεηαη θαη δελ δεζκεχεηαη απφ θαηαρσξήζεηο ειεθηξνληθψλ
δεδνκέλσλ πνπ έγηλαλ εθ ζθάικαηνο/παξαδξνκήο θαηά ηελ θνηλή πείξα θαη
δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζε δηφξζσζε απηψλ νπνηεδήπνηε αληηιεθζεί ηελ χπαξμή
ηνπο. Δπίζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε, αλαηηηνιφγεηα θαη ρσξίο
πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ηνπ ηζηνηφπνπ λα καηαηψζεη, λα αλαζηείιεη ή
λα ηεξκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ . Ο ρξήζηεο ηνπ ηζηνηφπνπ αλαγλσξίδεη θαη
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φια ηα αλσηέξσ κε κφλε ηελ πινήγεζε ζηνλ ηζηφηνπν.

3. Δικαιώμαηα πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας
3.1. Όιν ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
δηαθξηηηθψλ ηίηισλ, ζεκάησλ, εηθφλσλ, γξαθηθψλ, θσηνγξαθηψλ, ζρεδίσλ, θεηκέλσλ
θ.ι.π. απνηεινχλ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξίαο θαη πξνζηαηεχνληαη θαηά
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ησλ
δηεζλψλ ζπκβάζεσλ.
3.2. Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε αληηγξαθή, κεηαθνξά ή δεκηνπξγία παξάγσγεο
εξγαζίαο κε βάζε ην πεξηερφκελν πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ ηζηφηνπν, θαζψο θαη
νπνηαδήπνηε παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε θαη
πάξνρν ηνπ ηζηνηφπνπ. Η αλαπαξαγσγή, επαλέθδνζε, θφξησζε, αλαθνίλσζε,
δηάδνζε ή κεηάδνζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνηφπνπ κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν γηα εκπνξηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο επηηξέπεηαη κφλν
θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηεο Δηαηξίαο.
3.3. Σα νλφκαηα, εηθφλεο, ινγφηππα θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξαηίζεληαη θαη
πεξηγξάθνπλ ηνλ ηζηφηνπν ή ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξίαο απνηεινχλ
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο, πξνζηαηεπφκελα απφ ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο πεξί
εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Η ρξήζε ηνπο
ζηνλ ηζηφηνπν δελ παξέρεη ζε θακία πεξίπησζε άδεηα ή δηθαίσκα ρξήζεο ηνπο απφ
ηξίηνπο. Σν ινγφηππν Diagon, Diammond Diagnostics, MTD Diagnostics, Petriview
είλαη εκπνξηθά ζήκαηα ηεο Diagon, ltDiammond Diagnostics Inc., Petriview Ltd.θαη
ηεο MTD Diagnostics αληίζηνηρα. Δπίζεο, νη εκπνξηθέο νλνκαζίεο Dcell360,
Dcel560, Coag4D,Coag2D,Prolyte,Easylyte,Spotlyte,Illyte είλαη TRADEMARKS
ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπαζηψλ.
3.4. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε νιηθή ή κεξηθή αληηγξαθή, δηαλνκή, κεηαθνξά,
κεηαπνίεζε, απνζήθεπζε, αλαπαξαγσγή, αλαδεκνζίεπζε, ηξνπνπνίεζε θαη θάζε
ζπλαθήο ελέξγεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Δηαηξίαο. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, νη σο άλσ ελέξγεηεο ζα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ πξνζβνιή
ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο/βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία
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δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ έρεη
πξνθιεζεί ζε απηήλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
4. Εσθύνη Χρήζηη
4.1. Ο Υξήζηεο ζπκθσλεί θαη αλαιακβάλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο, ηηο
πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ηζηνηφπνπ φπσο ν λφκνο πξνβιέπεη θαη κε βάζε
ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Κάζε ρξήζηεο
ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξφληα δηαδηθηπαθφ ηφπν κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά επζχλε, ην δε
πεξηερφκελφ ηνπ ηζηφηνπνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη παξέρεη
ζπκβνπιή ή πξνηξνπή άκεζε ή έκκεζε πξνο ηνπο ρξήζηεο λα πξνβνχλ ζε
νπνηαδήπνηε πξάμε
Πεξαηηέξσ, ε ρξήζε ηνπ παξφληνο δηθηπαθνχ ηφπνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο πνπ ππαγνξεχεη ν «Κψδηθαο πκπεξηθνξάο Υξεζηψλ Internet
(Netiquette)» απνθιεηζηηθά γηα λφκηκνπο ζθνπνχο κε ηξφπν πνπ λα κελ παξεκπνδίδεη
ηελ ρξήζε ηνπ απφ ηξίηνπο, ν δε ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζχκθσλα
κε ηνλ λφκν, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηνπο παξφληεο Όξνπο θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε
πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζ’
απηφλ (δηαδηθηπαθφ ηφπν).
4.2. Ο ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα κε ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηζηφηνπν γηα: 1. απνζηνιή,
δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε
πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη παξάλνκν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πξνθαιεί παξάλνκε
πξνζβνιή θαη βιάβε ζηελ Δηαηξία ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ή πξνζβάιιεη ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ή ην απφξξεην πιεξνθνξηψλ νηνπδήπνηε πξνζψπνπ, 2. απνζηνιή,
δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε
πεξηερνκέλνπ πνπ πξνθαιεί πξνζβνιή ησλ ρξεζηψλ εζψλ, θνηλσληθψλ αμηψλ, ηεο
αλειηθφηεηαο θ.ι.π, 3. απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε
άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ γηα ην νπνίν νη ρξήζηεο δελ έρνπλ
δηθαίσκα κεηάδνζεο ζχκθσλα κε ην λφκν ή ηηο ελ ηζρχ ζπκβάζεηο (φπσο εζσηεξηθέο
πιεξνθνξίεο, ηδηνθηεζηαθέο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ή
απνθαιχθζεθαλ σο κέξνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ή πνπ θαιχπηνληαη ζε ζπκθσλίεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο), 4. απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε
άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ ην νπνίν παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε
επξεζηηερλία, εκπνξηθφ ζήκα, εκπνξηθφ κπζηηθφ, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή άιια
ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θάζε είδνπο, 5. απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή
κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ην νπνίν πεξηέρεη ηνχο
ινγηζκηθνχ ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο θψδηθεο, αξρεία ή πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ
ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ δηαθνπή, ηελ πξφθιεζε βιάβεο, ηελ θαηαζηξνθή ή ηνλ
εμνπιηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ ππνινγηζηψλ, 6.
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εζειεκέλε ή αζέιεηε παξάβαζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή ησλ δηαηάμεσλ, 7.
παξελφριεζε ηξίησλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 8. ζπιινγή ή απνζήθεπζε πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε άιινπο ρξήζηεο.

5. Περιοριζμός εσθύνης ηης Εηαιρίας
5.1. Η Δηαηξία δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ βιάβεο ή δεκίεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ ηζηνηφπνπ.
5.2. Η Δηαηξία δελ επζχλεηαη γηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο δεκία (ζεηηθή, ή απνζεηηθή
φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,απψιεηα θεξδψλ, δεδνκέλσλ, δηαθπγφληα
θέξδε, ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θιπ) ππνζηεί ν ρξήζηεο ηνπ ηζηνηφπνπ ή ηξίηνο απφ
αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ή ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, ζειίδσλ, επηινγψλ
θαη πεξηερνκέλσλ απηνχ ή/θαη κε ηελ αδπλακία παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη
πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ απηφ ή/θαη κε ηπρφλ κε επηηξεπφκελεο
παξεκβάζεηο ηξίησλ ζε πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο ή/θαη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη
κέζσ απηνχ. ηηο παξαπάλσ αηηίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδερφκελα ζθάικαηα ή
παξαιείςεηο θαηά ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ησλ παξερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ
(ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ θιπ), θαζψο θαη ζθάικαηα, παξαιείςεηο ή ηερληθνί ιφγνη
νπνηαζδήπνηε θχζεσο, πνπ επεξεάδνπλ ή αλαζηέιινπλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνηφπνπ.
5.3. Η Δηαηξία δελ θέξεη θακία επζχλε, ζε πεξηπηψζεηο πιεκκεινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ηζηνηφπνπ ή ελ γέλεη αδπλακίαο εμαηηίαο ηπραίσλ γεγνλφησλ ή ιφγσλ αλσηέξαο βίαο
ή ιφγσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα ηξίησλ.
5.4. Η Δηαηξία ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ ε πξφζβαζε ζηνλ
ηζηφηνπν λα είλαη, θαηά ην δπλαηφλ, ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε. Ωζηφζν, επηθπιάζζεηαη
ηνπ εχινγνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνηφπνπ γηα ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο πξνεγνχκελε ζρεηηθή
εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε.
5.5. Η ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηελ ρξήζε ηνπ
ηζρχνληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο ΔΙΒ, ηνλ Κψδηθα Ηζηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Πξαθηηθήο θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο πκκφξθσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ
Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ.
6. Σύνδεζμοι (links) με άλλες ιζηοζελίδες
6.1. Η ηζηνζειίδα ηνπ www.iatrikitomi.gr ελδέρεηαη λα εκπεξηέρεη παξαπνκπέο ζε
δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ νπδεκία
επζχλε θέξεη ε Eηαηξία, νχηε εγγπάηαη γηα ηελ δηαξθή θαη αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα
ηνπο. πλεπψο, γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηπρφλ παξνπζηαζζεί θαηά ηελ
επίζθεςε/ρξήζε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ν ρξήζηεο νθείιεη λα απεπζπλζεί
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απεπζείαο ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο θέξνπλ θαη ηελ απνθιεηζηηθή
επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο.
6.2. Η Δηαηξία ζε θακία πεξίπησζε δελ απνδέρεηαη ή πηνζεηεί ην πεξηερφκελν ή ηηο
ππεξεζίεο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ ζειίδσλ ζηα νπνία παξαπέκπεη νχηε θαη
ζπλδέεηαη κε απηά θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν. Γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα
αλαθχςεη θαηά ηελ επίζθεςε ησλ ελ ιφγσ ηζηνζειίδσλ, απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο
είλαη ν εθάζηνηε δηαρεηξηζηήο/ηδηνθηήηεο απηήο ηεο ηζηνζειίδαο.
7. Πολιηική Απορρήηοσ
7.1. Απηή ε ελφηεηα δειψλεη ηελ Πνιηηηθή Απνξξήηνπ θάησ απφ ηελ νπνία εζείο, ν
επηζθέπηεο ηνπ ηζηφηνπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα αληηζηνηρίζεη κε απηφλ ηνλ
ηζηφηνπν ("Ιζηνζειίδα"), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ Ιαηξηθή Σνκή Δ.Δ.
7.2. Η Δηαηξία ζέβεηαη ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπ ρξήζηε θαη ζέιεη λα πξνζηαηέςεη ηα
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία γηα ην ζθνπφ ηεο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο. Δίλαη ππεχζπλε
γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη, δηαηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη. Με ηνλ φξν
«επεμεξγαζία» λνείηαη ε απφθηεζε, θαηαγξαθή, απνζήθεπζε, νξγάλσζε θαη
ηξνπνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πιεξνθνξίεο
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ κνλαδηθφ εληνπηζκφ, επηθνηλσλία ή
εληνπηζκφ ελφο κφλν αηφκνπ ή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε άιιεο πεγέο γηα λα
αλαγλσξίζνπλ κεκνλσκέλα έλα κεκνλσκέλν άηνκν. Σα Πξνζσπηθά ζηνηρεία κπνξεί
λα είλαη ζε νπνηνδήπνηε κέζν ή κνξθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειεθηξνληθψλ
αξρείσλ, θαζψο θαη αξρείσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ραξηί, γηα παξάδεηγκα: φλνκα,
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο.
Γηαβάζηε

απηή

ηελ

Πνιηηηθή

Πξνζηαζίαο

Πξνζσπηθψλ

Γεδνκέλσλ

πξηλ

ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ παξνχζα Ιζηνζειίδα ή ππνβάιεηε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε
εκάο. Με ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ,
ζπγθαηαηίζεζηε ζηε ζπιινγή, ρξήζε θαη ζηελ ελ γέλεη επεμεξγαζία ηνπο ζχκθσλα
γηα ηνπο ζθνπνχο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Δλδέρεηαη νη παξφληεο φξνη λα
ηξνπνπνηεζνχλ εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ρξήζηκν λα
ειέγρεηε ηαθηηθά ηελ παξνχζα ζειίδα. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεηε ε εθ
λένπ ζπγθαηάζεζή ζαο ιφγσ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ζα ιάβεηε ζρεηηθή ελεκέξσζε. Δάλ
δελ απνδέρεζηε απηή ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, παξαθαιψ
κελ ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηελ Ιζηνζειίδα.
Οη ρξήζηεο σζηφζν πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε φηη ε απνζηνιή εκπηζηεπηηθψλ
πιεξνθνξηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ απνηειεί ηνλ πιένλ αζθαιή
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ηξφπν επηθνηλσλίαο, θαζψο πάληνηε ελέρεη ηνλ θίλδπλν αλάγλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ
απηψλ απφ ηξίηνπο.
8. Προζηαζία Προζωπικών Δεδομένων
8.1. H Δηαηξία δεκηνχξγεζε ηελ παξνχζα ηζηνζειίδα κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ
ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Γειψλεηαη ξεηά φηη ε Δηαηξία αθνινπζεί
θαη εθαξκφδεη ηελ Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία πξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα φπσο απηή ηζρχεη .
8.2.

Η

παξνχζα

Γήισζε

Πξνζηαζίαο

Πξνζσπηθψλ

Γεδνκέλσλ

θαη

νη

επηζπλαπηφκελνη ζε απηήλ Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Υξήζεο ηεο παξνχζαο
ηζηνζειίδαο πεξηγξάθνπλ ηε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηελ ηζηνζειίδα
www.iatrikitomi.gr, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ρξήζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ
Δηαηξία θαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο ηεο παξνχζαο ηζηνζειίδαο. Η
παξνχζα Γήισζε Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ν ρξήζηεο παξέρεη κε ηε ζπγθαηάζεζε
ηνπ ζηελ Δηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ Δηαηξία κέζσ ηεο
παξνχζαο ηζηνζειίδαο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ ηελ
Δηαηξία δελ αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ
αθνξνχλ ζηε θπιεηηθή, εζλνηηθή θαηαγσγή, ζηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζηηο
ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο

πεπνηζήζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή

νξγάλσζε, νχηε πξφθεηηαη γηα επεμεξγαζία γελεηηθψλ δεδνκέλσλ, βηνκεηξηθψλ
δεδνκέλσλ, δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία, ζηε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ ή ζηoλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ.
8.3 Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα ηζηνζειίδα
έρεη νξηζηεί ε εηεξφξξπζκή εηαηξία «ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΜΗ Δ.Δ.» ε νπνία εθπξνζσπείηαη
απφ ηνλ Βαζίιεην Καθαβέιν θαζψο θαη Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ ν Υξήζηνο Μίγθνο ελψ απνδέθηεο ή/θαη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία ζα
είλαη νη πσιεηέο θαη ηερληθνί γηα ηελ θαηαγξαθή παξαγγειηψλ ή δηελέξγεηα
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο «ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΜΗ E.E.».Η επηθνηλσλία
κε ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ είλαη δπλαηή ηειεθσληθψο
ζηνλ αξηζκφ 2310930500 ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε
info@iatrikitomi.gr, ή κε επηζηνιή ζηελ Δμππεξέηεζε Πειαηψλ, ζηε δηεχζπλζε 2ν
ρικ Λαγθαδά – Κνιρηθνχ , Σ.Κ. 57200, Σ.Θ. 371, ΛΑΓΚΑΓΑ, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ,
ππφςε customer service..
8.4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δνζεί εθνχζηα απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο αλαθεξφκελεο
ηζηνζειίδαο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία, πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο ηνπ
ηζηνηφπνπ λα έρνπλ άκεζε θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξία, λα
ελεκεξψλνληαη γηα πξνσζεηηθέο πξνζθνξέο, λα ηνπο παξέρνληαη απαληήζεηο ζε
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ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη αηηήκαηα πνπ ζέηνπλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη θαη
επεμεξγάδεηαη ε Δηαηξία κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο έρνπλ ζθνπφ λα κεηξήζνπλ ην αξηζκφ
επηζθεςηκφηεηαο ηεο, λα θαζνξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, λα ζπλδξάκνπλ
ζηε βειηίσζε ησλ παξνρψλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ εηαηξεία.
8.5. Καηά ηε ζπκπιήξσζε νπνηαζδήπνηε ειεθηξνληθήο θφξκαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δηαηξίαο, δεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ππνρξεσηηθά ην φλνκα θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. πκπιεξσκαηηθά, κπνξεί λα δεηεζνχλ
θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε. Η Δηαηξία θάλεη
ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηεο παξέρεη ν ρξήζηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επηθνηλσλίαο κε απηφλ, ηελ επίιπζε εξσηεκάησλ πνπ ηεο ζέηεη θαζψο θαη γηα ηελ
πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηεο Δηαηξίαο.
8.6. Γηαθεκηζηηθά θαη ελεκεξσηηθά κελχκαηα.Ο ρξήζηεο ηνπ παξφληνο δηαδηθηπαθνχ
ηφπνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα, εάλ ην επηζπκεί, λα πιεξνθνξείηαη γηα λέα θαηφπηλ
αηηήκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα, φπσο θαη γηα ηπρφλ άιιεο πξνζθνξέο, κε ηελ απνζηνιή
δηαθεκηζηηθψλ - ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, e-mail, ή κε ην
ηαρπδξνκείν. Ο ρξήζηεο πνπ ην επηζπκεί κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηαθνπή ιήςεο
ηέηνησλ κελπκάησλ. Αθφκα, ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο ελεκεξσηηθψλ
ειεθηξνληθψλ θπιιαδίσλ ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε, εάλ δειψζεη ξεηά φηη
επηζπκεί ηελ παξνρή απηήο ηεο ππεξεζίαο.
8.7. Με ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ζπιιέγνληαη απηφκαηα θαη θάπνηα κε πξνζσπηθά
ζηνηρεία φπσο ε δηεχζπλζε πξσηνθφιινπ (IP) ηνπ ππνινγηζηή, ε εκεξνκελία θαη ε
ψξα πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα, νη ελφηεηεο ζηηο νπνίεο πεξηεγείηαη, ηα πξντφληα
πνπ επηιέγεη λα πξνβάιεη. Σα ζηνηρεία απηά δελ απνηππψλνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία
ηνπ αηφκνπ πνπ απνθηά πξφζβαζε θαη πεξηεγείηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζπλεπψο ν
ρξήζηεο παξακέλεη αλψλπκνο. θνπφο ηεο θαηαγξαθήο απηήο είλαη λα δηαπηζησζνχλ
νη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη λα βειηηψζεη ε Δηαηξία ηηο παξνρέο ηεο.
8.8. Η Δηαηξία δελ δηαλέκεη ζε θαλέλαλ άιινλ νξγαληζκφ ή ζπλεξγάηε πνπ δελ
ζπλδέεηαη κε ηελ Δηαηξία ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιε
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο ρξήζηεο θαη πειάηεο ηεο. Οη ηπρφλ απαξαίηεηεο
δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηνπο ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνχληαη
πάληνηε κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη ππφ ηε δέζκεπζε ηεο κε παξάβαζεο ησλ
φξσλ πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.
9. Cookies
9.1.Όπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη δηαδηθηπαθνί ηφπνη έηζη θαη απηφο ρξεζηκνπνηεί
cookies, έηζη ψζηε ε Ιαηξηθή Σνκή Δ.Δ. λα έρεη πξφζβαζε ζε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο
θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο πεξηεγείηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο. Οξηζκέλα cookies
είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα κεηαθηλεζεί ζηνλ ηζηφηνπν
θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Υσξίο απηά, δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα
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πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ κνλαδηθψλ ρξεζηψλ απηνχ ηνπ ηζηφηνπνπ ή λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηφκαηε ζχλδεζε ζηηο ππεξεζίεο
ηνπ ηζηνηφπνπ.
9.2.Σα cookies είλαη αιθαξηζκεηηθά αξρεία πνπ κεηαβηβάδνληαη ζην ζθιεξφ δίζθν
ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ησλ ρξεζηψλ ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη
ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
πξνζθνξά ππεξεζηψλ φπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, φπσο θαη γηα λα
θαζνξίδνληαη νη δεκνθηιείο δηαδηθηπαθνί ηφπνη ή γηα ιφγνπο marketing θαη ηελ
πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα - δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ επηζπκεί.
9.3.Σα cookies βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε λα δηαηεξεί ηηο ξπζκίζεηο πνπ έθαλε ζηελ
ηζηνζειίδα ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζήγαγε ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε
ρξήζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
9.4.Σα cookies δελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ
ρξήζηε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Αλ θάπνηνο δελ επηζπκεί ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ
κέζσ cookies, κπνξεί λα ξπζκίζεη ην πξφγξακκα πινήγεζήο ηνπ (browser) ζην
δηαδίθηπν, γηα λα δηαγξάςεη ηα ήδε ππάξρνληα ζηνλ ζθιεξφ ηνπ δίζθν cookies θαη λα
επηιέμεη είηε λα απνξξίπηνληαη απηνκάησο φια ηα λέα cookies, είηε λα εξσηάηαη θάζε
θνξά πνπ έλα cookie πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή,
εάλ ζέιεη λα ην απνξξίςεη ή λα ην απνδερζεί. Παξ’ φια απηά, νη ρξήζηεο πξέπεη λα
γλσξίδνπλ φηη ε επηινγή ηεο απφξξηςεο ησλ cookies ζα θαζηζηά πην δχζθνιε ή
αδχλαηε ηελ ρξήζε ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ.
10. Λοιποί όροι
10.1. Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ αλσηέξσ φξσλ θαηαζηεί αληίζεηε πξνο ην λφκν ή
ζεσξεζεί άθπξε κε δηθαζηηθή απφθαζε, παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη θαη αθαηξείηαη
απφ ην παξφλ, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρχο ησλ ινηπψλ φξσλ, νη
νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
10.2. Η νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε, ρνξήγεζε πξνζεζκίαο ή κε εθαξκνγή ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο δελ ζπληζηά ζε
θακία πεξίπησζε θαη δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζε, πξνζσξηλή ή
νξηζηηθή, κεξηθή ή νιηθή, απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε πεγάδεη απφ απηνχο ή
απφ ην λφκν.
11. Αποδοτή ηων Διαδικαζιών Προζηαζίας ηοσς Απορρήηοσ ποσ εθαρμόζει ο
ιζηόηοπος
Κάζε Υξήζηεο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα απνδέρεηαη θαη ζπλαηλεί κε
ηελ παξνχζα Γήισζε Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη κε
φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο Πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ έρνπλ
αλαθνηλσζεί κέζσ απηήο.
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