ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Εισαγωγικά
Η παρούσα εφαρμογή με εμπορική ονομασία name Vespr

(εφεξής η

«εφαρμογή») λειτουργεί με φορέα την εταιρεία με την επωνυμία VESPR IKE,
εταιρική και ταχυδρομική διεύθυνση Θεσσαλίας 8, 15231, Χαλάνδρι, με ΑΦΜ
801104267, αρ. ΓΕΜΗ 149189601000 (στο εξής «Εμείς» ή «η Εταιρεία») (εφ’ εξής

η «επιχείρηση») και τηλ. επικοινωνίας 2103617317.
Αντικείμενο των παρόντων όρων χρήσης είναι η συμμόρφωση της
εφαρμογής με την ισχύουσα νομοθεσία και δη με το προεδρικό διάταγμα
131/2003

«Προσαρμογή

στην

Οδηγία

2000/31

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές
των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο),
καθώς και με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή,
ιδίως το ν. 2251/1994 και το προεδρικό διάταγμα 10/2017 «Κώδικας
Καταναλωτικής Δεοντολογίας», σε οποιονδήποτε εισέρχεται και τη
χρησιμοποιεί (εφεξής ο «χρήστης»).
Η χρήση της παρούσας εφαρμογής και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και
υποχρεώσεις

διέπονται

από

τους

όρους

και

προϋποθέσεις

που

παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για
το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της. Η
εφαρμογή απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές
συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση
της εφαρμογής, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα
άτομα (ή κάτω των 18 ετών). Οι όροι πρόσβασης στην εφαρμογή είναι
αναρτημένοι σε εμφανές σημείο στην κεντρική οθόνη του μενού αυτής της
εφαρμογής αυτής και η αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση

όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής. Σε περίπτωση που ο
επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της εφαρμογής,
δεν μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.
Τέλος, ως προς τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων,
εφαρμογής τυγχάνει η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Γίνεται μνεία ότι ο χρήστης της
εφαρμογής θα κληθεί προ της χρήσης της εφαρμογής να επιβεβαιώσει
ρητώς ότι έλαβε γνώση αυτής της δήλωσης και πολιτικής βάσει των
προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας.
Β. Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών
Η επιχείρηση λειτουργεί την παρούσα εφαρμογή ως κοινωνικό μέσο
δικτύωσης μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής.
Κάθε χρήστης που κατεβάζει την εφαρμογή, συνδέεται σε αυτήν μέσω
credentials που λαμβάνονται από άλλη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης
(π.χ. Facebook, Google) ή μέσω αποστολής μοναδικού κωδικού με SMS.
O χρήστης φτιάχνει ένα προφίλ στην εφαρμογή που περιλαμβάνει
φωτογραφίες που ανεβάζει ο ίδιος ο χρήστης, ένα σύντομο βιογραφικό
κείμενο και την επιλογή τριών ενδιαφερόντων.
Ο χρήστης μπορεί να βλέπει προφίλ άλλων χρηστών και να αλληλεπιδρά με
αυτά κάνοντας like. Αν το like γίνει αμοιβαία μεταξύ δύο προφίλ, τότε οι
χρήστες των προφίλ αυτών μπορούν να συνομιλήσουν μέσω της
εφαρμογής. Οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν στο προφίλ τους ιστορίες
που αποτελούνται από εικόνες ή σύντομα βίντεο.
Η επιχείρηση δεν τιμολογεί η ίδια τους χρήστες, ούτε ενημερώνει την
επιχείρηση για την ταυτότητα αυτών.
Γ. Ευθύνη της Επιχείρησης
Τα περιεχόμενα της εφαρμογής παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς
καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η επιχείρηση αρνείται όλες τις

εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων,
όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την
εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα
περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα
λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers)
μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν
περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται δεν δύνανται σε
καμιά

περίπτωση

για

οποιαδήποτε

προτροπή

επιχείρησης

ή

μη

συγκεκριμένων πράξεων. Το περιεχόμενο δηλαδή της εφαρμογής δεν
αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή
ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται
στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αξιολογήσει αν επιθυμεί να προβεί
στην αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες της εφαρμογής βασιζόμενος στην
ιδιωτική του βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Δ. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Το

περιεχόμενο

της

εφαρμογής

(όλως

ενδεικτικώς

αλλά

όχι

περιοριστικώς προγράμματα, κώδικας της εφαρμογής, πληροφοριακό
υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα,
επωνυμίες,

λογότυπα

κλπ.)

αποτελεί

διανοητική

ιδιοκτησία

της

επιχείρησης και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και
διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση,
μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση,
φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει,
του περιεχομένου της εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς
την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της επιχείρησης, η οποία
επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Το περιεχόμενο της
εφαρμογής διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική

χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα
προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα
εφαρμογή και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών,
συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή
τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά
προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και
πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του,
χωρίς αυτό να σημαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στην εφαρμογή και
αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει
με τη δική μας εφαρμογή.

Ε. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Σε περίπτωση που η εφαρμογή παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα
πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα
γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της,
ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη
των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται
στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η
επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών
τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το
περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και
ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των
προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω
των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται, επίσης,
για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και

για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των
παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

ΣΤ. Ασφάλεια της Επικοινωνίας

ΗΕ
 πιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των
Προσωπικών

σας

Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας

συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες
και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή
ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα
προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και
απόρρητες
Η πρόσβαση στα συστήματα της Επιχείρησης (servers) ελέγχεται από
firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους
χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και
βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.
Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο Κρυπτογράφησης. Το σύστημα της
Επιχείρησης αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει
χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της
σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα
συστήματα της Επιχείρησης σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας
την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Ζ. Τελικές διατάξεις
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων
και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία θα
αναρτά διαδικτυακά και εντός της εφαρμογής την εκάστοτε ισχύουσα
έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της εφαρμογής ή
των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Οι
όροι χρήσης της εφαρμογής, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται

από το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές
διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί
ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος,
παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ομοίως, σε περίπτωση
που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη
εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων
όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα
αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα
και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων. Καμία τροποποίηση
των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα
αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει
ενσωματωθεί σε αυτή.
Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν
γένει χρήση της εφαρμογής από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα
επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

TERMS OF USE AND USERS’ PRELIMINARY ORIENTATION

A. Introduction
This application under the proprietary name Vespr (hereinafter referred to as
"the application") operates with the company VESPR IKE, corporate and postal
address 8 Thessaly, 15231, Halandri, with VAT: 801104267, no. GEMI:
149189601000 (hereafter "We" or "the Company") (hereinafter referred to as

"the Company") and telephone number 2103617317.
The subject of these Terms of Use is the application’s compliance with the
applicable legislation and namely with Presidential Decree 131 / 2003
'Adaptation to Directive 2000/31 of the European Parliament and of the
Council on certain legal aspects of information society services, in particular
electronic commerce, in the Internal Market. (E-Commerce Directive) and
related consumer protection legislation, in particular Law 2251/1994 and
Presidential Decree 10/2017 "Consumer Code of Conduct", to anyone who
enters and uses it (hereafter referred to as "user").
The use of this app and its rights and obligations are governed by the terms
and conditions set forth herein and in its integral parts and apply to all of its
content and its individual pages. The application is only for legal or natural
persons with full legal capacity who can enter into legally binding agreements
under the existing legislation. It is forbidden to use the application, its contents
and its applications by minors (or under 18 years of age). Application access
conditions are posted in a prominent place on the main menu screen of this
application and their acceptance is a prerequisite for the use of any services
available through it. If the visitor / user does not agree with the terms of use of
the application, he / she can not use the services and its content.
Finally, with respect to the terms of protection of personal data, the Privacy
Statement - Security and Privacy Policy is applied. It is noted that the user of
the application will be prompted to use the application to explicitly confirm that
he has taken note of this statement and policy based on the specifications of
the applicable legislation.
B. Object of Services Provided

The enterprise operates this application as a social networking tool among
application users.
Any user downloading the application is linked to it via credentials received
from another social networking application (eg Facebook, Google), or by
sending a unique SMS code.
The user creates a profile in the application that includes photos uploaded by
the user himself, a short biographical text and the choice of three interests.
The user can see profiles of other users and interact with them by doing like.
If the like is reciprocal between two profiles, then users of these profiles can
chat through the application. Users can upload stories consisting of pictures
or short videos in their profiles.
The business does not invoice users themselves, nor does it inform the
business of their identity.
C. Company’s Responsibility
The contents of the application are provided "as is" without any warranty
expressed or implied in any way. To the fullest extent and in accordance with
the law, the business denies all warranties expressed or implied, including,
but not limited to, those which imply the merchantability and appropriateness
for a particular purpose.
The business does not guarantee that the pages, services, options and
content will be provided without interruption, without errors and that the errors
will be corrected. It also does not guarantee that the servers through which
they are made available to users / members, do not contain viruses or other
harmful

components.

The content and information contained herein may in no case be construed as
inducement of any undertaking or non-specific action. The content of the
application is in no way, inducement, advice or encouragement to perform any
act, but it is at the discretion of the user to evaluate whether it wishes to
interact with other users of the application based on its own will, excluding any
of our own responsibility.

D. Intellectual and Industrial Property Rights
The content of the application (including but not limited to programs,
application code, information material of any kind, data, software, graphics,
trademarks, brand names, logos etc.) is intellectual property of the enterprise
and is protected by current national, Union and international law. Any
modification, publication, transmission, transfer, reproduction, distribution,
presentation, linking, downloading or otherwise exploiting, in whole or in part,
the content of the application in any way or manner, without the prior written
permission license of the undertaking, which reserves all its legal rights, is not
permitted. The content of the application is available to its visitors / users for
personal use and can not be used for commercial purposes. The third-party
products or services mentioned in this application that bear the trademarks of
their

respective

organizations,

companies,

affiliates,

associations

or

publishers are their intellectual and industrial property.
By way of exception, the individual storage and copying of portions of the
content on a personal computer for strictly personal use, is permitted, without
the intention of commercial or other exploitation and always with the indication
of its source of origin, without this indicating, in any way,

concession of

intellectual property rights . Whatever else is included in the application and is
trademarks and intellectual property of third parties goes back to their own
sphere of responsibility and has nothing to do with our own application.

E. Using Links on Third Party Sites
If the application now or in future provides access to third party websites
through links, this will only be for the convenience of its visitors / users while
the use of these links will be at the sole responsibility of the visitors / users
and the respective websites will be subject to their own terms of use, for
which the company has no responsibility. The company does not guarantee
the availability of third-party web sites and does not endorse or be responsible
for the content, accuracy, legality, completeness, timeliness and accuracy of
the information, nor for the quality and properties of the products or services
that are made available by those persons through the above-mentioned

websites. The company is also not responsible for any errors or malfunctions
of third party websites, and for any damage to users from accessing and
using the information, services and products provided through them.

F. Security of Communication

TheCompany recognizes the importance of the security of your Personal
Data and your electronic transactions and takes all the necessary measures,
using the most modern and advanced methods, to ensure your maximum
security. All information related to your personal data and transactions are
secure and confidential.
The access to the systems of the Enterprise (servers) is controlled by a
firewall, which allows the use of specific services to users while prohibiting
access in systems and databases with confidential data and company
information.
The Company uses the method of Encryption. The Enterprise’s system
first decrypts the information received using the same key (which
predetermined your connection to the service), and then processes it. The
Enterprise’s systems, send you information using the same encryption
process.

G. Final Provisions
The Company reserves the right to unilaterally modify the Terms and
Conditions at any time and without notice. The company will post the
applicable version of the terms of use on-line and within the application, and
the continued use of the application or its services will be deemed to
constitute acceptance of the new terms. The terms of use of the application,
and any changes thereto, are governed by national and EU law and any
applicable international treaties applicable. Any provision of these terms found
to be in breach of this legal framework, or rendered inoperative, shall
automatically cease to be valid and shall be withdrawn from the present,
without, in any case, undermining the validity of the other terms. Similarly, if

any terms of use become partially or totally invalid or unenforceable, the
validity and / or validity of the remaining terms or parts thereof is not affected.
Invalid and / or unenforceable terms will be replaced with terms as close as
possible to the meaning and purpose of the invalid or unenforceable terms.
No amendment to the terms of this agreement will be taken into account and
will not be part of it unless it has been drafted in writing and has not been
incorporated into it.
Any differences that may arise from the application of the terms and the
general use of the application by the visitor or user will be solved in principle
in a friendly manner, but if this is not possible they will be governed by Greek
law and will fall under the exclusive jurisdiction of the Courts of Athens .

