Όροι και Προϋποθέσεις του BrainBox Club
Υπόβαθρο:
Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, μαζί με όλα τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα
έγγραφα, τα οποία αναφέρονται κάτωθι, θέτουν τους όρους κάτω από τους οποίους,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το site, http://brainboxgames.gr/play (“To Club”).
Παρακαλείστε να διαβάσετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις προσεχτικά και να
βεβαιωθείτε ότι τους κατανοήσατε. Η συμφωνία σας να συμμορφωθείτε και να
δεσμευτείτε με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, θεωρείται ότι είναι έγκυρη από
την πρώτη χρήση του Club. Αν δε συμφωνείτε να συμμορφωθείτε και να δεσμευτείτε από
αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, πρέπει να σταματήσετε άμεσα να χρησιμοποιείτε
το Club.
1.Ορισμοί και εξηγήσεις
1.1 Σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, εκτός και αν το περιεχόμενο απαιτεί κάτι
διαφορετικό, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις παρακάτω σημασίες:
«Σύστημα», σημαίνει οποιαδήποτε δομή online επικοινωνίας, η οποία γίνεται διαθέσιμη
μέσω του Club είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά να μην
περιορίζεται μόνο σε αυτά, σε: φόρμες επικοινωνίας, email,online chat και φόρουμ.
«Εμείς/Δικό-ή-ό μας», εννοείται η Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μία εταιρεία στην
Ελλάδα, της οποίας η διεύθυνση είναι η Κεφαλληνίας 18 στον Άλιμο.
2. Πρόσβαση στο Club
2.1 Η πρόσβαση στο Clubείναι χωρίς κάποια χρέωση. Κανένα μέρος του Clubδεν απαιτεί
πληρωμή οποιουδήποτε είδους προκειμένου να γίνει η πρόσβαση και η χρήση του.
2.2 Είναι δική σας ευθύνη να κάνετε οποιεσδήποτε απαραίτητες διευθετήσεις προκειμένου
να έχετε πρόσβαση στο Club.
2.3 Η πρόσβαση στο Clubπαρέχεται «όπως είναι» και σε μία «διαθέσιμη» βάση. Μπορούμε
να τροποποιήσουμε, αναστείλουμε ή να διακόψουμε το Club( ή οποιοδήποτε μέρος του) σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Δε θα θεωρηθούμε υπαίτιοι
απέναντί σας με κανένα τρόπο αν το Club (ή κάποιο μέρος του) είναι μη διαθέσιμο σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
3.Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
3.1 Όλο το περιεχόμενο που διατίθεται στο Club (συμπεριλαμβανομένων όλων των
δεδομένων που βλέπουν οι χρήστες, όπως το κείμενο και οι εικόνες και όλο το βασικό
περιεχόμενο, όπως ο κώδικας, το λογισμικό και οι βάσεις δεδομένων) και τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλα δικαιώματα που υφίστανται σε αυτό το
περιεχόμενο, αν δεν ονομασθούν διαφορετικώς, ανήκουν ή έχουν άδεια από Εμάς. Όλο το
περιεχόμενο προστατεύεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τους νόμους και τις
συμβάσεις των διεθνών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.2 Για προσωπική χρήση (συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της προσωπικής μελέτης)
μόνο, μπορείτε να:
3.2.1 Έχετε πρόσβαση, να βλέπετε και να κάνετε χρήση του Club σε έναν περιηγητή
(συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δυνατότητας περιηγητή που έχει κατασκευαστεί σε
άλλου τύπους λογισμικού ή εφαρμογών):
3.2.2
Να τυπώσετε σελίδες από το Club:
3.2.3
Να κατεβάσετε, αντιγράψετε, εκτυπώσετε ή με κάποιο άλλο τρόπο αποθηκεύσετε
αποσπάσματα από σελίδες στο Clubκαι
3.2.4
Να αποθηκεύσετε σελίδες από το Clubγια αργότερα και/ή για προβολή εκτός σύνδεσης.
3.3
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κανένα περιεχόμενο από το Club που έχετε κατεβάσει,
αντιγράψει, εκτυπώσει ή με κάποιον άλλο τρόπο αποθηκεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς
χωρίς αρχικά να έχετε εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης από Εμάς (ή τους δικαιοπαρόχους
μας), όπως θεωρείται κατάλληλο να κάνετε. Αυτό δεν απαγορεύει την κανονική είσοδο, τη
θέαση και τη χρήση του Club με σκοπό τις γενικές πληροφορίες είτε από στελέχη
επιχείρησης είτε από καταναλωτές.
3.4
Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε συστηματικά περιεχόμενο από το Club με σκοπό τη
δημιουργία ή τη συγκέντρωση κάποιου τύπου περιεκτικής συλλογής, καταλόγου ή βάσης
δεδομένων, εκτός και αν σας έχουμε δώσει ρητή άδεια.
3.5
Σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 3.2 και 3.7, δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε,
αντιγράφετε, μοιράζεστε, πουλάτε, νοικιάσετε, εκμισθώσετε, αποθηκεύσετε ή με κάποιο
άλλο τρόπο ξαναχρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο ή κάποιο άλλο υλικό από το Club εκτός
και αν σας έχουμε δώσει ρητή άδεια.
3.6
Πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται το status μας ως ιδιοκτήτες και δημιουργοί του
περιεχομένου του Club (ή αυτό των δικαιοπαρόχων μας), όπως κρίνεται απαραίτητο.

3.7
Σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις τίποτα δεν περιορίζει ή αποκλείει όρους του
Κεφαλαίου 3 του Copyrights, Designs and Patent Act 1988,«Ενέργειες που επιτρέπονται
σχετικά με πνευματικά δικαιώματα έργων», καλύπτοντας ειδικότερα τη δημιουργία
προσωρινών αντιγράφων, τη δημιουργία προσωπικών αντίτυπων για ιδιωτική χρήση,
έρευνα και προσωπική μελέτη, τη δημιουργία αντιγράφων για κείμενο και ανάλυση
δεδομένων για μη διαφημιστική έρευνα, κριτική, επιθεώρηση, παραπομπή και αναφορά
νέων, καρικατούρα, παρωδία ή μίμηση και την τυχαία συμπερίληψη υλικού πνευματικών
δικαιωμάτων.
4. Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι του Club
4.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο του Club δεδομένου ότι:
4.1.1 Θα το κάνετε με έναν δίκαιο και νόμιμο τρόπο,
4.1.2 Δε θα το κάνετε με έναν τρόπο, ο οποίος θα υπονοεί οποιοδήποτε τρόπο συσχέτισης,
πιστοποίησης ή έγκρισης από μέρους μας, ενώ δε θα συμβαίνει κάτι ανάλογο,
4.1.3 Δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα λογότυπο ή σήμα κατατεθέν που εμφανίζεται στο Club
χωρίς την έγγραφη άδειά μας, και
4.1.4 Δε θα δράτε με τέτοιο τρόπο που θεωρείται ότι καταστρέφει την υπόληψή μας ή που
παίρνει αθέμιτο πλεονέκτημα από αυτή.
4.2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο του Club, δεδομένου ότι θα
συμβιβαστείτε με το υπόλοιπο της παραγράφου 4.
4.3 Δεν επιτρέπεται να εισάγετε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο του Club σε άλλες ηλεκτρονικές
ιστοσελίδες χωρίς την έγγραφη άδειά μας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@koutropoulos.gr για επιπλέον πληροφορίες.
4.4 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο του Club σε
οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, το περιεχόμενο της οποίας περιέχει υλικό, το οποίο:
4.4.1 Είναι πορνογραφικό,
4.4.2Είναι άσεμνο, εσκεμμένα προκλητικό, μισητό ή με κάποιον άλλο τρόπο προκλητικό,
4.4.3 Προωθεί τη βία,
4.4.4 Προωθεί ή βοηθά οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα,
4.4.5 Κάνει διακρίσεις ή δυσφημίζει με οποιοδήποτε τρόπο άτομα, ομάδες ή κατηγορίες
ανθρώπων, φυλή, φύλο, θρησκεία, εθνικότητα, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή
ηλικία,
4.4.6 Έχει σχεδιαστεί ή υπάρχει περίπτωση να απειλήσει, ενοχλήσει τρομάξει,
στενοχωρήσει, ανησυχήσει ή να ντροπιάσει κάποιο άλλο άτομο,

4.4.7 Έχει υπολογιστεί ή υπάρχει περίπτωση να εξαπατήσει κάποιο άλλο άτομο,
4.4.8 Έχει σχεδιαστεί ή υπάρχει περίπτωση να καταπατήσει (ή να απειλήσει να
καταπατήσει) την ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου ατόμου,
4.4.9 Υποδύεται κάποιο πρόσωπο παραπλανητικά ή εκπροσωπεί λανθασμένα την
ταυτότητα ή κάποιον γνωστό ενός συγκεκριμένου ατόμου με τέτοιον τρόπο που έχει σκοπό
να εξαπατήσει (φανερές παρωδίες δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό,
δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 4.4),
4.4.10 Υπαινίσσεται κάποια μορφή σχέσης μαζί μας, ενώ δεν υπάρχει καμία,
4.4.11 Παραβιάζει ή βοηθάει στην παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων
(συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά, των πνευματικών
δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων)
οποιουδήποτε προσώπου ή,
4.4.12 Έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση κάθε νομικής υποχρέωσης έναντι τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά, σε συμβατικές
υποχρεώσεις και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
4.5 Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα κριτήρια των περιεχομένων που περιγράφονται στην
υποπαράγραφο 4.4, ισχύουν μόνο για το περιεχόμενο στο οποίο ο ιδιοκτήτης και/ή
χειριστής της ιστοσελίδας υπό αμφισβήτηση, έχει άμεσο έλεγχο. Ως εκ τούτου, δε θα
παραβιάσετε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, αν για παράδειγμα, άλλοι χρήστες
μιας ιστοσελίδας που δημιουργούν έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο για το Club, τοποθετούν
περιεχόμενο, όπως σχόλια τα οποία παραβιάζουν τα παραπάνω κριτήρια.
5. Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι άλλων ιστοσελίδων
Μπορεί να υπάρχουν στο Club ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι άλλων ιστοσελίδων. Εκτός και αν
αναφερθεί ρητώς, αυτές οι ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ούτε
υποθέτουμε, ούτε αποδεχόμαστε την αξιοπιστία ή την ευθύνη του περιεχομένου των
ιστοσελίδων τρίτων. Η συμπερίληψη ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου στο Club, είναι μόνο
για πληροφορίες και δεν εξυπακούεται καμία υποστήριξη των ιστοσελίδων αυτών ή
εκείνων που τις χειρίζονται.
6. Προστασία δεδομένων
6.1 Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία αποστέλλεται σε εμάς, είτε μέσω του
συστήματός μας είτε με κάποιον άλλο τρόπο, θα συλλέγεται, θα χρησιμοποιείται και θα
αποθηκεύεται σύμφωνα με τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το
Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1998, όπως ορίζεται στην παράγραφο
12.

6.2. Ως μέρος της συμμόρφωσής μας με τον Nόμο για την προστασία της Ιδιωτικότητας των
Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA), η εγγραφή στο “BrainBox Club” θα απαγορεύεται σε
χρήστες κάτω των 13 ετών.
7. Αποποίηση ευθυνών και νομικά δικαιώματα
7.1 Κάνουμε λογικές προσπάθειες για να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο στο Club είναι
ολοκληρωμένο, ακριβές και ενημερωμένο. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν κάνουμε δηλώσεις ή
εγγυήσεις (ρητές ή σιωπηρές) ότι το περιεχόμενο είναι ολοκληρωμένο, ακριβές και
ενημερωμένο.
8. Ευθύνη
8.1 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για
κανένα χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, είτε προβλέψιμη είτε με άλλο τρόπο, σε
σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), για παραβίαση της νόμιμης
υποχρέωσης ή για άλλο λόγο, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση (ή την αδυναμία
χρήσης) του Club ή τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο που
περιλαμβάνεται στο Club.
8.2 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις και τις
εγγυήσεις (ρητές ή σιωπηρές) που ενδέχεται να απευθύνονται στο Club ή οποιοδήποτε
περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο Club.
8.3 Το Club προορίζεται μόνο για μη εμπορική χρήση.
8.4 Έχουμε χρησιμοποιήσει όλες τις λογικές δεξιότητες και έχουμε καταβάλει φροντίδα για
να εξασφαλιστεί ότι το Club είναι απαλλαγμένο από ιούς και άλλα κακόβουλα
προγράμματα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που
προκύπτει από έναν ιό ή κάποιο άλλο κακόβουλο λογισμικό, η κατανεμημένη επίθεση
άρνησης υπηρεσιών, ή άλλα επιβλαβή υλικά ή κάποιο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα σας ή κάποιο άλλο υλικό που εμφανίζεται ως
αποτέλεσμα της χρήσης του Club (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης οποιουδήποτε
περιεχομένου από αυτό) ή κάποιας άλλης ιστοσελίδας που αναφέρεται στο Club.
8.5 Δεν υπαινισσόμαστε ούτε φέρουμε την ευθύνη ή την υποχρέωση που προκύπτει από
τυχόν διαταραχές ή μη διαθεσιμότητα του Club που προκύπτει από εξωτερικές αιτίες,
συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιορίζονται σε βλάβη του εξοπλισμού ISP, βλάβη
του εξοπλισμού υποδοχής, βλάβης του δικτύου επικοινωνιών, φυσικά φαινόμενα, πράξεις
πολέμου, ή νομικούς περιορισμούς και λογοκρισία.
8.6 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη
μας για απάτη ή δόλια παραπλάνηση, για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που

προκύπτει από αμέλεια, ή για οποιεσδήποτε άλλες μορφές ευθύνης που δεν μπορούν να
αποκλειστούν ή να περιοριστούν από το νόμο. Για τις πλήρεις λεπτομέρειες των νομικών
δικαιωμάτων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το
ψηφιακό περιεχόμενο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό Συμβουλευτικό Γραφείο
Πολιτών ή την Υπηρεσία Εμπορικών Προτύπων.
9. Ιοί, κακόβουλο λογισμικό, ασφάλεια
9.1 Έχουμε χρησιμοποιήσει όλες τις εύλογες δεξιότητες και έχουμε καταβάλει φροντίδα για
να εξασφαλίσουμε ότι το Club είναι ασφαλές και απαλλαγμένο από ιούς και άλλα
κακόβουλα προγράμματα.
9.2 Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του υλικού, του λογισμικού, των δεδομένων σας και
άλλων υλικών από ιούς, κακόβουλα λογισμικά και άλλους κινδύνους της ασφάλειας του
διαδικτύου.
9.3 Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε
οποιοδήποτε μέρος του Club, στον διακομιστή στον οποίο το Club αποθηκεύεται, ή σε
οποιοδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με το Club.
9.4 Δεν πρέπει να επιτεθείτε στο Club μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσιών, μια
κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσιών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
9.5 Με την παραβίαση των διατάξεων των υποπαραγράφων 9.3 έως 9.4 μπορεί να
διαπράττετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το νόμο Κακής Χρήσης του Η/Υ του 1990.
Οποιαδήποτε και όλες αυτές οι παραβιάσεις τέτοιου είδους θα αναφερθούν στις αρμόδιες
αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε πλήρως με τις αρχές αυτές,
αποκαλύπτοντας τα προσωπικά στοιχεία σας σε αυτούς. Το δικαίωμά χρήσης του Club θα
παύσει αμέσως σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης.

10.Αποδεκτή πολιτική χρήσης
10.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Club με τρόπο νόμιμο. Ειδικότερα:
10.1.1 Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε πλήρως με οποιουσδήποτε και με
όλους τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους και/ή κανονισμούς,
10.1.2 Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Club με οποιονδήποτε τρόπο, ή για οποιοδήποτε
σκοπό, που είναι παράνομος ή απατηλός,
10.1.3 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Club για να στείλετε, να μεταφορτώσετε, ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταδώσετε δεδομένα εν γνώσει σας που περιέχουν
οποιαδήποτε μορφή ιού ή άλλου κακόβουλου λογισμικού, ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα

σχεδιασμένο να επηρεάσει αρνητικά το υλικό του υπολογιστή, το λογισμικό ή τα δεδομένα
οποιουδήποτε είδους και,
10.1.4 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Club με οποιονδήποτε τρόπο, ή για οποιονδήποτε
σκοπό, που έχει ως στόχο να βλάψει οποιοδήποτε άτομο ή άτομα με οποιοδήποτε τρόπο.
10.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στο
Club, αν παραβιάσετε ουσιωδώς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 10 ή
οποιαδήποτε από τις άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
Συγκεκριμένα, μπορεί να προβούμε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:
10.2.1 Να αναστείλουμε, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση
στο Club,
10.2.2 Να εκδώσουμε μία γραπτή προειδοποίηση,
10.2.3 Να κινηθούμε νομικά εναντίον σας για την αποζημίωση οποιωνδήποτε ή και όλων
των σχετικών δαπανών σε μια βάση αποζημίωσης που προκύπτει από την παραβίαση σας,
10.2.4 Να κινηθούμε περαιτέρω νομικά εναντίον σας αν κριθεί απαραίτητο,
10.2.5 Να γνωστοποιήσουμε τέτοιου είδους πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου,
όπως απαιτείται ή όπως θεωρούμε εμείς απαραίτητο και / ή,
10.2.6 Οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που κρίνουμε λογικά κατάλληλες (και νόμιμες).
10.3 Δια τούτου αποκλείουμε κάθε ευθύνη και όλες τις ευθύνες που προκύπτουν από
οποιεσδήποτε ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές
που ορίζονται παραπάνω) που μπορεί να πάρουμε σχετικά με τις παραβιάσεις των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
11.Προσωπικά Δεδομένα και Cookies
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον
υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η
τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με
αυτές υπηρεσίες.
Τα cookies μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στις τοποθεσίες
να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφεύγετε τη
σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεστε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα,
όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλής και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς
τηλεφώνου. Εάν δεν θέλετε οι τοποθεσίες να αποθηκεύουν cookie στον υπολογιστή σας,
μπορείτε να τα αποκλείσετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε για ποιες τοποθεσίες θέλετε να
αποκλείονται τα cookie. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μην επιτρέψει να
προβάλλονται σωστά ορισμένες σελίδες ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα από μια
τοποθεσία που σας ενημερώνει ότι για να την προβάλετε σωστά πρέπει να κάνετε αποδοχή
των cookie.
Στο brainboxgames.gr χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της
ιστοσελίδας , τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς
και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες σας.
Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν
τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να
μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα
cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το
περιεχόμενο του ιστοτόπου.
12. Προστασία Δεδομένων
12.1 Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε (συμπεριλαμβανομένων
αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, του ονόματός σας και των στοιχείων επικοινωνίας
σας) θα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου περί προστασίας των δεδομένων του 1998 και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το
Νόμο.
12.2 Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:
12.2.1 Για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε μηνύματα που μας στέλνετε,
12.2.2 Να σας στείλουμε σημαντικές ανακοινώσεις, όπως αναλύεται λεπτομερώς στην
παράγραφο 13,
12.3 Δε θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους.
12.4. Ως μέρος της συμμόρφωσής μας με τον Nόμο για την προστασία της Ιδιωτικότητας
των Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA), η εγγραφή στο “BrainBox Club” θα απαγορεύεται σε
χρήστες κάτω των 13 ετών.
13 Μηνύματα από εμάς
13.1 Μπορεί σε άτακτα χρονικά διαστήματα να σας στέλνουμε σημαντικές πληροφορίες
μέσω e-mail. Τέτοιες ανακοινώσεις μπορεί να σχετίζονται με θέματα που περιλαμβάνουν,
αλλά δεν περιορίζονται σε, αλλαγές υπηρεσιών, πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα, και
αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

13.2 Με τη συγκατάθεσή σας (ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής), μπορεί επίσης να σας
στέλνουμε μηνιαία newsletter και άλλα emailsαπό το BrainBox.
13.3 Για ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τις ανακοινώσεις μας (συμπεριλαμβανομένων,
αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, προωθητικών email), παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας στο info@koutropoulos.gr.
14. Αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις
14.1 Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα
στιγμή. Τέτοιες αλλαγές θα καταστούν δεσμευτικές για εσάς κατά την πρώτη χρήση του
Club, αφού πρώτα εφαρμοστούν οι αλλαγές. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να
ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό.
14.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας έκδοσης αυτών των
Όρων και Προϋποθέσεων και κάθε προηγούμενη έκδοση (ες), οι τρέχουσες και σε ισχύ
διατάξεις θα υπερισχύσουν εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
15. Επικοινωνία
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε στείλετε μας email στο
info@koutropoulos.gr
16.Νόμος και Δικαιοδοσία
16.1 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς (είτε
συμβατική είτε όχι) θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
16.2 Αν είστε καταναλωτής, οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με αυτούς τους Όρους και
Προϋποθέσεις, την σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς, ή τυχόν ζητήματα που προκύπτουν
από αυτές ή σχετίζονται με αυτές (είτε συμβατικές είτε όχι) υπόκεινται στη δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της Ελλάδας, όπως καθορίζεται από την κατοικία σας.
16.3 Εάν είστε επιχείρηση, οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με αυτούς τους Όρους και
Προϋποθέσεις, την σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς, ή οποιαδήποτε θέματα που
απορρέουν από αυτές ή σχετίζονται με αυτές (είτε συμβατικές είτε όχι) υπόκεινται στην
αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

