Όροι συμμετοχής zamppleBOX
Κάθε συνδρομητής του zamppleBOX οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να κατανοήσει τους παρακάτω
όρους συμμετοχής πριν από την εγγραφή του και να παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του.

Γενικά
Η "Zampple Hellas Α.Ε." (εφεξής "Zampple”) δηµιούργησε
τους Διαδικτυακούς Τόπους, www.zampplebox.com, και
www.facebook.com/zampple (εφεξής "ΔΤ") προκειµένου να προσφέρει
πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά µε την πρωτοποριακή υπηρεσία
στην οποία συνδυάζονται υπηρεσίες αξιολόγησης και προώθησης
προϊόντων.
Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο της υπηρεσίας zamppleBOX,
καθώς και για ό,τι γενικά περιλαµβάνεται στις σελίδες των ΔΤ. To
zampple® διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει
απαραίτητο τους όρους συµµετοχής της υπηρεσίας και να τους
κοινοποιεί στους Δ.Τ., ενώ οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ αµέσως,
δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, τα µέλη
οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που
έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την χρήση της υπηρεσίας,
τεκµαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών
χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να ενηµερώσουν
εγγράφως τη διαχείριση του zampple® και να απέχουν από τη χρήση
της υπηρεσίας.
To zampple® δύναται σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να καταγγείλει,
αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιµέρους λειτουργία των
ΔΤ, συµπεριλαµβανοµένης της διαθεσιµότητας, παρουσίασης ή
περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Επιπλέον, η
αποδοχή των όρων του παρόντος σε καµία περίπτωση δεν συνιστά
σύναψη οποιασδήποτε µορφής ή σχέσης συνεργασίας ή συνεταιρισµού
µε το zampple®.

Υποχρεώσεις συνδροµητή

Κάθε συνδροµητής του zamppleBOX οφείλει να συµµορφώνεται µε την κείµενη
ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία που διέπει τις εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και µε
τις κυρωµένες Διεθνείς Συµβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
ελληνικού δικαίου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πράξεων που συντείνουν σε
αθέµιτο ανταγωνισµό και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέµιτη
πρακτική. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη παράνοµη και αντισυµβατική
ενέργεια χρησιµοποιώντας την υποδοµή του zampple®. Ο συνδροµητής ευθύνεται
για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί το zampple®, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή
παραλείψεις του. Σε περίπτωση δε, που ασκηθεί κατά της διαχείρισης του
zampple® οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από
οποιασδήποτε µορφής παράβαση του συνδροµητή, το τελευταίο αναλαµβάνει την
υποχρέωση, αφενός να παρέµβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου
να αποζηµιώσει το zampple® στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή
αποζηµίωσης ή άλλης δαπάνης.
Κάθε συνδροµητής υποχρεούται να ακολουθεί τις Διαδικασίες του
zamppleBOX, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των
προϋποθέσεων αγοράς και διαµόρφωσης zamppleBOX, την αξιολόγηση και
προώθηση προϊόντων, κτλ., όπως αυτές περιγράφονται στους ΔΤ. Επίσης, οι
συνδροµητές οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς
στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE), συµβάλλοντας κατά το µέτρο του δυνατού στην
οµαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση µεταξύ των συνδροµητών, όσο και
µεταξύ των συνδροµής και των διαχειριστών αυτού.
Απαγορεύεται στους συνδροµητές να χρησιµοποιούν τους ΔΤ του zampple® για τη
διακίνηση δεδοµένων που εµπεριέχουν ή συνεπάγονται:
1. διαφηµιστικά ή άλλου περιεχοµένου µηνύµατα προώθησης προϊόντων ή
υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύµητων και µη
προσκαλούµενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών µηνυµάτων και οποιαδήποτε
άλλη µορφή ανεπιθύµητης προώθησης περιεχοµένου,
2. ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράµµατα
σχεδιασµένα να παρεµβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία
οποιουδήποτε λογισµικού ή εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισµού του zampple®,
3. παρεµβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των
δικτύων που είναι συνδεδεµένα µε τo zampple® ή µη συµµόρφωση µε τους
κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων
αυτών,
4. παρενόχληση µε οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων άλλων χρηστών / συνδροµητών αλλά και κάθε
ατόµου.

Εγγραφή και αγορά zamppleBOX

Συνδροµητές του zamppleBOX δικαιούνται να γίνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα
οποία διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συµπληρώσει το 18 έτος της
ηλικίας τους και πληρώσουν το απαιτούµενο αντίτιµο, όπως αυτό αναγράφεται στο
ΔΤ ανά περίπτωση. Μπορεί επίσης να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις σχετικές µε
αγορά πόντων, προϊόντων ή υπηρεσιών από τους συνδροµητές. Επισηµαίνεται
οτι το βασικό αντίτιµο αποτελεί ένδειξη υποστήριξης της ιδέας του zampple®
και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εµπορική συναλλαγή
µεταξύ αυτού και των µελών - συνδροµητών του. Για το λόγο αυτό δεν
προβλέπεται επιστροφή χρηµάτων από τη στιγµή που υπάρξει χρήση της
υπηρεσίας.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται αρχικά ηλεκτρονική εγγραφή µέσω
της ιστοσελίδας www.zampplebox.com. Ως συµµετέχων στο zamppleBOX κάθε
συνδροµητής αποδέχεται ότι τα στοιχεία που δηλώνει τόσο στη φόρµα εγγραφής
όσο και σε οποιαδήποτε άλλη φόρµα του ζητηθεί, συµπεριλαµβανοµένων
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ηλεκτρονική φόρµα προσωπικών στοιχείων, τη
φόρµα αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών, κ.ά., είναι ορθά, αληθή και επίκαιρα
και οτι κάθε δήλωσή του υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και µε
τις συνέπειες του ν.1599/1986.
Το zampple® διατηρεί το δικαίωµα, κατά την ελεύθερη κρίση του, να µην αποδεκτεί
κάποια εγγραφή ή να ακυρώσει οποιαδήποτε συµµετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει
στους παρόντες όρους, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, ή βλάπτει την ορθή
και αµερόληπτη διεξαγωγή του zamppleBOX.

Αποκλεισµός ευθύνης

Η διαχείριση του zampple® λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο, ώστε όλες οι
παρεχόµενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται µε τη µέγιστη
δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενηµερότητα, πληρότητα, τυπικότητα και εν
γένει ορθότητα. Ωστόσο, οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και
«ως διατίθενται» και η διαχείριση του zampple® δεν παρέχει καµία εγγύηση ρητή ή
µη σχετικά µε την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εµπορευσιµότητα ή
καταλληλότητα τους για οποιαδήποτε χρήση, εφαρµογή ή σκοπό. Εξάλλου, η
διαχείριση του zampple® ως και κάθε άλλος προστηθείς ή έλκων δικαιώµατα εξ’
αυτών, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης
αµέλειας, ουδεµία ευθύνη φέρουν για οποιασδήποτε µορφής ζηµία θετική ή
αποθετική υποστεί ο χρήστης των υπηρεσιών, στις οποίες προβαίνει µε δική του
πρωτοβουλία και µε τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η διαχείριση του
zampple® δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς
σφάλµατα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται, ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα
ερωτήµατα που τίθενται από τους συνδροµητές του zamppleBOX.
Επιπλέον, το zampple® δεν θα ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα που τυχόν
εµφανισθούν στα προϊόντα που θα διατίθενται µέσω του zamppleBOX,
αποκλειόµενης της εφαρµογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων
διατάξεων που θεµελιώνουν ευθύνη αναφορικά µε πραγµατικά ελαττώµατα,
συµφωνηµένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του zampple®. Το zampple® φροντίζει για την
καλύτερη δυνατή συντήρηση των προϊόντων των συνεργαζοµένων εταιριών, αλλά
δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την ποιότητά τους, για την οποία αποκλειστικά
υπεύθυνη είναι η εταιρία παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση η συµµετοχή γίνεται µε
αποκλειστική ευθύνη των συνδροµητών του zamppleBOX.
Σε περίπτωση που οιοσδήποτε τρίτος θεωρήσει ότι θίγεται από κάποιο άρθρο,
κείµενο, εικόνα, πληροφορία ή εν γένει οποιοδήποτε στοιχείο του zampple® θα
πρέπει αµέσως να επικοινωνήσει µε τη διαχείριση του zampple® µέσω e-mail στο
contact@zampplebox.com και να ζητήσει την άρση του στοιχείου ή δηµοσιεύµατος
που θίγει κάποιο από τα δικαιώµατά του και την παράλειψή του στο µέλλον. Η
διαχείριση του zampple® θα εξετάζει το βάσιµο της σχετικής όχλησης κατά
περίπτωση και, αν κρίνεται αναγκαίο, το σχετικό στοιχείο ή η δηµοσίευση θα
αποµακρύνονται. Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί κάποια τέτοια όχληση, ή αν
λάβει χώρα τέτοια όχληση και το προκείµενο στοιχείο αποµακρυνθεί, ουδεµία
ευθύνη φέρει η διαχείριση του zampple®, η διαχείριση αυτού και όσοι έλκουν εξ’
αυτών δικαιώµατα και δεν µπορούν να κληθούν για την αποκατάσταση οιασδήποτε
ζηµίας, θετικής ή αποθετικής, από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.
Το zampple® δεν εγγυάται ότι οι ΔΤ ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός
τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") µέσω των οποίων το περιεχόµενο τίθεται στη
διάθεση των επισκεπτών ή µελών του zampple® παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα
κακόβουλα προγράµµατα. Ως εκ τούτου, η διαχείριση του zampple® δεν ευθύνεται
σε καµία περίπτωση για οιαδήποτε ζηµία προέρχεται από τη χρήση των ΔΤ, το δε
κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων ή απαραίτητων ενεργειών προς
αποκατάσταση, το αναλαµβάνει ο επισκέπτης ή ο συνδροµητής του zamppleBOX
και σε καµία περίπτωση η ανωτέρω εταιρία. Οι ΔΤ ενδέχεται να περιλαµβάνουν
παραποµπές ή συνδέσεις µέσω υπερσυνδέσµων µε άλλες ιστοσελίδες, χωρίς το
zampple® να φέρει ουδεµία ευθύνη για το περιεχόµενο και τα τυχόν δικαιώµατα
που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

Πνευµατική ιδιοκτησία

Όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας του zevioo συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά κειµένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, των κριτικών και
των οποιασδήποτε µορφής γραπτών κειµένων των επισκεπτών ή συνδροµητών
του zamppleBOX, αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
που ανήκει στo zampple ή τρίτους, στους οποίους έχει παραχωρήσει το δικαίωµα
χρήσης ή εκµετάλλευσης.
Με τη χρήση της υπηρεσίας, παραχωρείτε στο zampple την αποκλειστική χρήση
και εκµετάλλευση των αξιολογήσεών σας, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου
οιασδήποτε µορφής που εµπεριέχεται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητά η
αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, αποθήκευση, πώληση, µετάδοση, διανοµή,
αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, µεταφόρτωση («download»), µετάφραση και
τροποποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τµήµα, καθώς και κάθε
εν γένει προσβολή των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας του
zampple, χωρίς την ρητή προηγούµενη συναίνεσή του.

Πολιτική απορρήτου και Προσωπικά δεδοµένα

Η διαφύλαξη του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδοµένων των συνδροµητών
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του zampple®. Η διαχείριση και προστασία των
προσωπικών δεδοµένων τόσο των µελών του zampple® όσο και των
συνδροµητών του zamppleBOX διέπεται από τους όρους της παρούσας σύµβασης
και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς
δικαίου σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόµενη µελλοντική
µεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείµενο της
παρούσας σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση του zampple® διατηρεί το
δικαίωµα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων χωρίς
προειδοποίηση, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι
συνδροµητές του zamppleΒΟΧ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής συµµετοχή
στην υπηρεσία συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις
αυτών.
Το zampple® συλλέγει προσωπικά στοιχεία των µελών µετά τη ρητή συγκατάθεσή
τους και αφού προηγουµένως έχουν ενηµερωθεί πλήρως σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997. Προσωπικά δεδοµένα είναι τα
στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της ταυτότητας
ή την επικοινωνία µε κάποιο άτοµο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν
λόγω άτοµο. Τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία συλλέγονται κατά βάση από το
zampple είναι ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), φύλο, διεύθυνση, ταχ. κώδικας, πόλη, περιοχή, αριθµός τηλεφώνου,
προκειµένου να πραγµατοποιήσει την αποστολή του zamppleBOX στους
συνδροµητές του. Επίπλέον, προκειµένου να εξασφαλήσει την ορθή επιλογή
προϊόντων για αυτούς, ενδέχεται κατά καιρούς να ζητήσει και κάποιες προαιρετικές
πληροφορίες (πχ. αν έχουν κατοικίδιο). Το zampple® θα επεξεργάζεται τµήµα ή το
σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι συνδροµητές του για την
πραγµατοποίηση ενέργειας προώθησης δωρεάν προϊόντων, η οποία στοχεύει στις
στατιστικές αναλύσεις της αξιολόγησης προϊόντων από τους καταναλωτές και τη
βελτίωση των προϊόντων.(σκοπός επεξεργασίας, παρ. 1β άρθρο 11 του ν.
2472/1997) τηρώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας της ESOMAR (European Society
for Opinion and Marketing Research - Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Έρευνα της
Κοινής Γνώµης και Έρευνας Αγοράς).
Εξάλλου, οι συνδροµητές του zamppleBOX που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία,
παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο zampple® να χρησιµοποιηθούν αυτά από το
τελευταίο και τις µε κάθε µορφή συνεργαζόµενες µε το αυτό εταιρίες που ενεργούν
στο όνοµα και για λογαριασµό της, για τους ανωτέρω σκοπούς (αποδέκτες
δεδοµένων, παρ. 1γ άρθρο 11 του ν. 2472/1997). Το zampple® δεν θα διαθέσει
προς πώληση, ή άλλως διαβιβάσει, ή δηµοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των
µελών του σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόµενους, χωρίς τη
συγκατάθεσή των µελών, µε εξαίρεση την εφαρµογή σχετικών νοµικών
υπαγορεύσεων και προς τις αρµόδιες και µόνο αρχές. Σε περίπτωση χρήσης
πιστωτικής κάρτας για την πληρωµή συνδροµής zamppleBOX, το zampple®
δεσµεύεται οτι θα διαφυλάξει τα στοιχεία λογαριασµού των συνδροµητών µε
απόλυτη ασφάλεια.
Δεν επεξεργαζόµαστε προσωπικά δεδοµένα ατόµων κάτω των 16 χρόνων, οπότε
εάν είστε κάτω από 16 παρακαλούµε πολύ να µας το δηλώσετε ώστε να
διαγράψουµε αµέσως τα προσωπικά σας δεδοµένα.

Τελευταία ενηµέρωση: 11/06/2018

To zampple® λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την
ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και
κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας.

Διατήρηση των Προσωπικών δεδοµένων
Τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν µέσω των
αξιολογήσεών σας, θα αποθηκευτούν για δύο (2) έτη, ώστε να τύχουν
επεξεργασίας. Στη συνέχεια, εφόσον δεν έχετε ανανεώσει τη συναίνεσή σας
αγοράζοντας νέο zamppleBOX, θα αφαιρεθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι
προσδιοριστικά της ταυτότητάς σας, ώστε να παραµείνουν διαθέσιµες
πληροφορίες για στατιστική ανάλυση χωρίς να υπάρχει σύνδεση µε εσάς. Για να τα
διατηρήσετε διαθέσιµα, προκειµένου να λαµβάνετε εξατοµικευµένες zevioo
υπηρεσίες θα πρέπει σε αυτό το διάστηµα να ανανεώσετε τη συναίνεσή σας
πραγµατοποιώντας εκ νέου αγορά συνδροµής zamppleBOX.
Ανάλογα µε το περιεχόµενο των αξιολογήσεών σας, ενδέχεται να δηµοσιοποιηθούν
σε ιστοτόπους εταιριών που συνεργάζονται µε το zampple, χωρίς να
παραχωρούνται τα προσωπικά σας δεδοµένα.
Επίσης, σας ενηµερώνουµε οτι µπορεί να µοιραστούµε προσωπικά σας δεδοµένα
µε εταιρία του Οµίλου µας (πχ. Braincandy Α.Ε.), πάντοτε σεβόµενοι την Πολιτική
αυτή.

Δικαιώµατα

Έχετε δικαίωµα να προβάλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των
δεδοµένων που σας αφορούν, ενώ έχετε επίσης δικαίωµα ανάκλησης της
συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγµή. Επιπλέον, έχετε δικαίωµα υποβολής
αιτήµατος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδοµένων σας προσωπικού
χαρακτήρα ή περιορισµό της επεξεργασίας που σας αφορά, καθώς επίσης και
δικαίωµα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Μπορείτε
επίσης να ζητήσετε τη φορητότητα ή την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας
δεδοµένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων σας µπορείτε να επικοινωνήσετε
µαζί µας στο contact@zampplebox.com ή να απευθυνθείτε στoν υπεύθυνο
προστασίας δεδοµένων.
Υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων του zampple είναι ο εξειδικευµένος σε
θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων Δικηγόρος Αθηνών Δρόσος
Γρηγόριος, drososlaw@gmail.com.

Εφαρµοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ευρωπαϊκό και το ελληνικό Δίκαιο καθώς και
τις διεθνείς συµβάσεις που έχουν ενσωµατωθεί σε αυτό ως και τις λοιπές διεθνείς
διατάξεις, ερµηνεύεται δε µε βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των
συναλλακτικών ηθών και του οικονοµικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώµατος.
Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιµη δεν θίγει σε καµία
περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων, που θα εξακολουθούν σε κάθε
περίπτωση να παραµένουν σε ισχύ. Καµία τροποποίηση των όρων της παρούσας
δεν µπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωµατωµένη σε αυτήν.
Oι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρµογή των παρόντων όρων και
την εν γένει χρήση του ΔΤ από τον επισκέπτη ή συνδροµητή του zamppleBOX,
εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της
Αθήνας.
Με το παρόν αποδέχεστε όλους τους όρους χρήσης του zamppleBOX, ενώ δίνετε
τη ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω
προσωπικών προσωπικών σας δεδοµένων.
Κατά καιρούς θα αναθεωρούµε τους Όρους χρήσης, αλλά οι πιο πρόσφατη
έκδοσή τους θα είναι πάντα διαθέσιµή στο https://www.zampplebox.com/common/
downloads/zampplebox_terms.pdf. Αν κρίνουµε ότι µια αναθεώρηση είναι
σηµαντική, θα σας ειδοποιήσουµε µέσω e-mail. Σε κάθε περίπτωση,
χρησιµοποιώντας την υπηρεσία του zamppleBOX, αποδέχεστε τους Όρους και
δεσµεύεστε από αυτούς.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά µε τους ανωτέρω «Όρους Συµµετοχής»
παρακαλώ επικοινωνήστε στο e-mail contact@zampplebox.com

