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ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχονται οι ακόλουθες
πληροφορίες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.youngbusinesstalents.com  /  gr    που ανήκει στην 
PRAXIS HISPANIA SL, με έδρα τη C/ CHILE 8 (28290 LAS ROZAS) MADRID, με N.I.F. 
B36807535, καταχωρισμένο στο Εμπορικό Μητρώο της Μαδρίτης στον Τόμο 18,227, 
Folio 122, Τμήμα 8, Σελίδα M-315674, ο ΚΑΤΟΧΟΣ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κάτοχο με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

Τηλέφωνο: +34918969495 /  Email επικοινωνίας: info@praxismmt.com

ΧΡΗΣΤΕΣ
Μέσω αυτού του εγγράφου σας ενημερώνουμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ρυθμίζουν την πρόσβαση και τη χρήση των ιστοσελίδων και των εφαρμογών για
κινητά του κατόχου, καθώς και τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που σχετίζονται με
τους  εν  λόγω ιστότοπους  και  εφαρμογές  (εφεξής  και  ο  ιστότοπος/οι  ή  το  κινητό
ιστότοπους και εφαρμογές).
Η πρόσβαση ή η χρήση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σε ιστότοπο ή/και εφαρμογή του
Ιδιοκτήτη συνεπάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος αποκτά την ιδιότητα του «χρήστη» και
με την εν λόγω προϋπόθεση, μια σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Είναι δική σας ευθύνη να αποκτήσετε πρόσβαση στους νομικούς όρους που
εισάγονται σε αυτόν τον ιστότοπο και να τους διαβάσετε προσεκτικά, καθώς
και  τις  πολιτικές  απορρήτου,  τα  cookies  ή,  όπου  χρειάζεται,  τους  όρους
πώλησης. Συνιστούμε:
(i)  Ότι  τους  επισκέπτεστε  κάθε  φορά  που  σκοπεύετε  να  αποκτήσετε
πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του
τοποθεσία και
(ii) Εκτυπώνετε ή αποθηκεύετε ένα αντίγραφο στο σύστημά σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ
Αυτός  ο  ιστότοπος  παρέχει  πρόσβαση  σε  πληθώρα  πληροφοριών,  υπηρεσιών,
προγραμμάτων ή δεδομένων (εφεξής «περιεχόμενο») στο Διαδίκτυο που ανήκουν στον
Κάτοχο  ή  στους  δικαιοπαρόχους  του,  στους  οποίους  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  ο
Χρήστης.
Ο  Χρήστης  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  για  τη  χρήση  της  πύλης.  Αυτή  η  ευθύνη
επεκτείνεται  στην εγγραφή που είναι  απαραίτητη για την πρόσβαση σε ορισμένες
υπηρεσίες ή περιεχόμενο. Στην εν λόγω εγγραφή, ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για
την παροχή αληθών και νόμιμων πληροφοριών. Ως αποτέλεσμα αυτής της εγγραφής, ο
Χρήστης  ενδέχεται  να  λάβει  έναν  κωδικό  πρόσβασης  για  τον  οποίο  θα  είναι
υπεύθυνος, δεσμευόμενος να κάνει επιμελή και εμπιστευτική χρήση του.
Ο Χρήστης δεσμεύεται να κάνει κατάλληλη χρήση του περιεχομένου και των
υπηρεσιών (για  παράδειγμα,  υπηρεσίες  συνομιλίας,  φόρουμ  συζήτησης  ή  ομάδες
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ειδήσεων) που προσφέρει ο Κάτοχος μέσω της πύλης του και,  ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, να μην τα χρησιμοποιεί για:

Πρόληψη σε παράνομες δραστηριότητες, παράνομες ή αντίθετες προς την καλή πίστη
και τη δημόσια τάξη.
Διαδώστε  περιεχόμενο  ή  προπαγάνδα  που  είναι  ρατσιστικό,  ξενοφοβικό,
πορνογραφικό-παράνομο,  που  υποστηρίζει  την  τρομοκρατία  ή  προσβάλλει  τα
ανθρώπινα δικαιώματα.

Προκαλέστε  ζημιά  στα  φυσικά  και  λογικά  συστήματα  του  Ιδιοκτήτη,  των
προμηθευτών του ή τρίτων, εισάγετε ή διαδώσετε ιούς υπολογιστών ή οποιαδήποτε
άλλα  φυσικά  ή  λογικά  συστήματα  που  είναι  πιθανό  να  προκαλέσουν  την
προαναφερθείσα ζημιά.
Προσπαθήστε  να  αποκτήσετε  πρόσβαση και,  όπου  χρειάζεται,  να  χρησιμοποιήσετε
τους λογαριασμούς email άλλων χρηστών και να τροποποιήσετε ή να χειριστείτε τα
μηνύματά τους.
Χρησιμοποιήστε  τον  ιστότοπο  ή  τις  πληροφορίες  που  περιέχονται  σε  αυτόν  για
εμπορικούς,  πολιτικούς,  διαφημιστικούς  σκοπούς  και  για  οποιαδήποτε  εμπορική
χρήση,  ειδικά  για  την  αποστολή  ανεπιθύμητων  μηνυμάτων  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Ο  Κάτοχος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αποσύρει  όλα  εκείνα  τα  σχόλια  και  τις
συνεισφορές  που  παραβιάζουν  το  σεβασμό  της  αξιοπρέπειας  του  ατόμου,  που
εισάγουν διακρίσεις, ξενοφοβικά, ρατσιστικά, πορνογραφικά, που απόπειρα κατά της
νεότητας ή της παιδικής ηλικίας, της δημόσιας τάξης ή ασφάλειας ή ότι, κατά τη
γνώμη του, δεν θα είναι κατάλληλο για δημοσίευση. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα είναι υπεύθυνος για τις απόψεις που
εκφράζουν  οι  χρήστες  μέσω  φόρουμ,  συνομιλιών  ή  άλλων  εργαλείων
συμμετοχής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όλα  όσα  σχετίζονται  με  την  επεξεργασία  των  προσωπικών  σας  δεδομένων
περιλαμβάνονται στην πολιτική απορρήτου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ο Ιδιοκτήτης είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας του ιστότοπού του, καθώς και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν
(ενδεικτικά: εικόνες, φωτογραφίες, ήχος, ήχος, βίντεο, λογισμικό ή κείμενα, εμπορικά
σήματα  ή  λογότυπα,  συνδυασμοί  χρωμάτων  ,  δομή  και  σχεδιασμός,  επιλογή  των
χρησιμοποιούμενων  υλικών,  προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  απαραίτητα
για τη λειτουργία του,  πρόσβαση και χρήση κ.λπ.),  που ανήκουν στον Ιδιοκτήτη ή
στους δικαιοπαρόχους του.
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8 και 32.1
δεύτερο εδάφιο του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η αναπαραγωγή, διανομή
και  δημόσια  επικοινωνία,  συμπεριλαμβανομένης  της  μεθόδου  διάθεσής  τους,  του
συνόλου ή μέρους του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, για εμπορικούς σκοπούς.
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σκοπούς, με οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την άδεια του
Ιδιοκτήτη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων και των
υπηρεσιών του πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του. Συγκεκριμένα, μόνο για
παράδειγμα, ο Κάτοχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στους ακόλουθους τομείς:

 Τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας της ιστοσελίδας,  των υπηρεσιών και του
περιεχομένου της και την ποιότητα ή διαλειτουργικότητά της.

 Ο σκοπός για τον οποίο ο ιστότοπος εξυπηρετεί τους στόχους του Χρήστη.
 Η παραβίαση της  ισχύουσας  νομοθεσίας  από τον  Χρήστη ή  τρίτα  μέρη και

ειδικότερα των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που
ανήκουν σε άλλα πρόσωπα ή οντότητες.

 Η ύπαρξη κακόβουλων κωδικών ή οποιουδήποτε άλλου επιβλαβούς στοιχείου
υπολογιστή  που  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  το  σύστημα  υπολογιστή  του
Χρήστη  ή  τρίτα  μέρη.  Εναπόκειται  στον  Χρήστη,  σε  κάθε  περίπτωση,  να
διαθέτει επαρκή εργαλεία για τον εντοπισμό και την απολύμανση αυτών των
στοιχείων.

 Δόλια πρόσβαση σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα
μέρη  ή,  κατά  περίπτωση,  σύλληψη,  διαγραφή,  τροποποίηση,  τροποποίηση  ή
χειραγώγηση μηνυμάτων και επικοινωνιών οποιουδήποτε είδους που ενδέχεται
να πραγματοποιήσουν τα εν λόγω τρίτα μέρη.

 Βλάβη  που  προκλήθηκε  σε  εξοπλισμό  υπολογιστή  κατά  την  πρόσβαση  στον
ιστότοπο και ζημιές που προκλήθηκαν στους Χρήστες όταν προέρχονται από
βλάβες  ή  αποσυνδέσεις  σε  δίκτυα  τηλεπικοινωνιών  που  διακόπτουν  την
υπηρεσία.

 Οι ζημίες ή οι απώλειες που προκύπτουν από περιστάσεις που προκύπτουν από
τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που υπάρχουν φόρουμ,  χρήση ίδιων  ή  άλλων παρόμοιων  χώρων,  θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα μηνύματα αντικατοπτρίζουν μόνο τη γνώμη του
Χρήστη  που  τα  στέλνει,  ο  οποίος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος.  Ο  Κάτοχος  δεν
ευθύνεται για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον Χρήστη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις τροποποιήσεις που κρίνει κατάλληλες
στην πύλη του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξει, να
διαγράψει ή να προσθέσει  όσα περιεχόμενα και υπηρεσίες παρέχονται μέσω αυτού,
όπως ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται ή βρίσκονται στο κατώφλι.
Η εγκυρότητα των προαναφερθέντων συνθηκών θα εξαρτηθεί από την έκθεσή τους
και θα ισχύει έως ότου τροποποιηθούν από άλλους δεόντως δημοσιευμένους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Σε  περίπτωση  που  στο  www.youngbusinessstalents.com  /  gr   περιλαμβάνονται
σύνδεσμοι ή υπερσύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Κάτοχος δεν θα ασκεί
κανένα  είδος  ελέγχου  επί  των  εν  λόγω  τοποθεσιών  και  περιεχομένων.  Σε  καμία
περίπτωση ο Κάτοχος δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε
συνδέσμου  που  ανήκει  σε  ιστότοπο  τρίτων,  ούτε  θα  εγγυηθεί  την  τεχνική
διαθεσιμότητα,  ποιότητα,  αξιοπιστία,  ακρίβεια,  εύρος,  ακρίβεια,  εγκυρότητα  και
συνταγματικότητα  οποιουδήποτε  θέματος  ή  πληροφορίας  που  περιέχεται  σε
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οποιονδήποτε  από  τους  εν  λόγω  υπερσυνδέσμους  και  άλλους  ιστότοπους  στο
Διαδίκτυο.  Ομοίως,  η  συμπερίληψη  αυτών  των  εξωτερικών  συνδέσεων  δεν
συνεπάγεται κανένα είδος σύνδεσης, συγχώνευσης ή συμμετοχής με τις συνδεδεμένες
οντότητες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αποσύρει την πρόσβαση στην πύλη
και/ή  στις  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  χωρίς  την  ανάγκη  προηγούμενης
προειδοποίησης, κατόπιν δικής του αίτησης ή τρίτου μέρους, σε όσους χρήστες δεν
συμμορφώνονται με το περιεχόμενο του παρόντος νομικού ειδοποίηση.

ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ο  Κάτοχος  θα  επιδιώξει  την  παραβίαση  αυτών  των  προϋποθέσεων  καθώς  και
οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση της πύλης του, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές
ενέργειες που ενδεχομένως αντιστοιχούν στο νόμο.

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η  σχέση  μεταξύ  του  Ιδιοκτήτη  και  του  Χρήστη  θα  διέπεται  από  τους  ισχύοντες
ισπανικούς κανονισμούς. Όλες οι διαφορές και οι αξιώσεις που προκύπτουν από αυτή
τη νομική ειδοποίηση θα επιλυθούν από τα ισπανικά δικαστήρια του καταναλωτή και
του χρήστη.
 
ΑΝΗΛΙΚΕΣ
Αυτός  ο  ιστότοπος  κατευθύνει  τις  υπηρεσίες  του  σε  χρήστες  άνω των  15  ετών.
Ανήλικοι κάτω από αυτήν την ηλικία δεν έχουν εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες μας και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να μας αποστέλλουν τα προσωπικά
τους δεδομένα. Ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει τέτοια περίσταση, ο
Κάτοχος δεν ευθύνεται για τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την
παράβαση της ειδοποίησης που ορίζεται στην ίδια ρήτρα.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - SSL
Ο Κάτοχος έχει συνάψει πιστοποιητικό SSL ("Secure Sockets Layer") για τον ιστότοπό
του.
Ένα  πιστοποιητικό  SSL  σάς  επιτρέπει  να  προστατεύετε  όλες  τις  προσωπικές  και
εμπιστευτικές πληροφορίες που μπορούν να χειριστούν έναν ιστότοπο,  ανεξάρτητα
από  τις  πληροφορίες  που  μεταδίδονται,  όπως  από  οποιαδήποτε  από  τις  φόρμες
επικοινωνίας του ιστότοπου στον διακομιστή ή τα δεδομένα που εισάγονται για τη
συνδρομή του ενημερωτικά δελτία ή πρόσβαση σε προστατευόμενες περιοχές κ.λπ.
Η διεύθυνση του  ιστότοπου  θα εμφανιστεί  με  πράσινο  χρώμα,  ενεργοποιώντας  το
πρωτόκολλο «https» που επιτρέπει ασφαλείς συνδέσεις από έναν διακομιστή web στο
πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.
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