ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Κάθε πρόσβαση και χρήση του ιστοτόπου (ο «Ιστότοπος») προϋποθέτει την από μέρους
του χρήστη (ο “Χρήστης”) αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης. Εάν η πρόσβαση στον Ιστότοπο
παραχωρηθεί στον Χρήστη με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, οι παρόντες όροι χρήσης θα
διέπονται από τους σχετικούς ειδικότερους όρους χρήσης του Ιστοτόπου ή τους σχετικούς Γενικούς
Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Bureau Veritas, που είναι προσβάσιμοι στον Ιστότοπο πριν από την
είσοδο στο τμήμα του Ιστοτόπου στο οποίο η πρόσβαση είναι περιορισμένη ή κατά την πρώτη
σύνδεση.
Χρήση Ιστοτόπου: Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τη σχετική εταιρεία Bureau
Veritas, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (το «Περιεχόμενο»). Ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον
Ιστότοπο μόνο για προσωπικούς του σκοπούς. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Bureau Veritas ή στις συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρείες ή σε τρίτους που έχουν δώσει άδεια χρήσης στην Bureau Veritas ή τις συνδεδεμένες με
αυτήν εταιρείες. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή, αναπαράσταση,
εξαγωγή, τροποποίηση, διάδοση ή εκμετάλλευση του Ιστοτόπου, ή οποιουδήποτε από τα
στοιχεία του Περιεχομένου του (όπως κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, δεδομένα,
αρχιτεκτονική,
πηγαίος κώδικας, λογισμικό και
βάσεις
δεδομένων), σε
οποιοδήποτε
μέσο, απαγορεύεται αυστηρά εκτός εάν έχει προηγουμένως δοθεί σχετική άδεια εγγράφως από
την Bureau Veritas ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση η χρήση του
Ιστοτόπου δεν μπορεί να εκληφθεί ως μεταβίβαση, άδεια ή εξουσιοδότηση για την εκ νέου
χρήση του Περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς.
Η Bureau Veritas έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το Περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή χωρίς
προειδοποίηση.
Ο Χρήστης σε καμία περίπτωση δεν θα:
- επιφέρει χειροτέρευση, δεν θα πραγματοποιήσει παράνομη λήψη, επίθεση DDoS
(distributed denial of service), παράνομη χρήση του Περιεχομένου, δεν θα προσπαθήσει να
παρακάμψει ή να προκαλέσει βλάβη στις συσκευές ή τα συστήματα ασφαλείας, δεν θα
επιχειρήσει phishing («ηλεκτρονικό ψάρεμα»), δόλια εισαγωγή στις υποδομές της Bureau
Veritas κ.λπ.
- βλάψει την ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου και/ή των συμφερόντων της
Bureau Veritas, της καλής φήμης και/ή των αποκλειστικών δικαιωμάτων της.
- διαβιβάσει ή αποκαλύψει μέσω του Ιστοτόπου παράνομες, αντίθετες προς τη δημόσια τάξη
ή δυσφημιστικές πληροφορίες.
Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστοτόπου τερματίζεται σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν
συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους χρήσης.
Διαθεσιμότητα: Ο Ιστότοπος λειτουργεί καθημερινά 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο,
εάν συμβεί γεγονός ανωτέρας βίας, αν ο Ιστότοπος είναι υπερφορτωμένος ή δεν είναι διαθέσιμος
λόγω αδυναμίας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η πρόσβαση σε όλο ή μέρος του
Ιστοτόπου μπορεί να επιβραδυνθεί ή να διακοπεί. Επιπλέον η Bureau Veritas μπορεί να εκτελέσει
διορθωτική ή προληπτική συντήρηση του Ιστοτόπου ή των εγκαταστάσεων φιλοξενίας του. Κατά
συνέπεια, η Bureau Veritas δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή τη συνεχή πρόσβαση στον Ιστότοπο.
Εμπορικά σήματα: Τα εμπορικά σήματα και το λογότυπο "Bureau Veritas" ή οποιεσδήποτε άλλες
επωνυμίες ή εμπορικά σήματα που έχουν καταχωρηθεί ή άλλως, υπό τα οποία η Bureau Veritas ή
οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ασκούν τις δραστηριότητές τους είναι αποκλειστική
ιδιοκτησία της Bureau Veritas ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Οποιαδήποτε χρήση ή

αναπαραγωγή εκ μέρους του Χρήστη απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη
άδεια της Bureau Veritas ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
Ευθύνη: Το Περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο μέσω του Ιστοτόπου παρέχεται «ως έχει» από
την Bureau Veritas ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Η Bureau Veritas και οι συνδεδεμένες με
αυτήν εταιρείες
κατά περίπτωση,
αποποιούνται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές
είτε σιωπηρές, σχετικά με την καταλληλόλητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή τη χρήση των
πληροφοριών από τον Χρήστη για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη
χρήση του Περιεχομένου που διατίθεται ελεύθερα στον Ιστότοπο.
Η Bureau Veritas και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για
τυχόν άμεσες
ή
έμμεσες ζημίες (που περιλαμβάνουν
ενδεικτικά
οποιαδήποτε
οικονομική απώλεια, εμπορική ζημία, διαφυγόν
κέρδος,
απώλεια
της
λειτουργίας,
απώλεια προγραμμάτων ή απώλεια δεδομένων), που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου και
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Η Bureau Veritas και οι συνεργάτες της δεν φέρουν
καμία ευθύνη σε περίπτωση ιών, κακόβουλων προγραμμάτων ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων που
τυχόν εμφανιστούν από την χρήση του Ιστοτόπου.
Σύνδεσμοι υπερκειμένου: Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους υπερκειμένου
(hypertext links) προς ιστοτόπους τρίτων. Η Bureau Veritas δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου του
περιεχομένου των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων που κάνουν ανακατεύθυνση στον Ιστότοπο και ως εκ
τούτου αρνείται και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.
Εφαρμοστέα Νομοθεσία και Αρμοδιότητα: Όλες οι διαφορές που σχετίζονται με το Website και
τo Περιεχόμενο του Ιστοτόπου παραπέμπονται στα δικαστήρια του Πειραιά στην Ελλάδα και
διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

