Ό ΡΟΙ Χ ΡΗΣΗΣ Σ ΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Λ ΟΓΟΤΥΠΩΝ
Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο των λογοτύπων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής
ιδιοκτησίας της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. (στο εξής εταιρεία) και διέπεται από τις
εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά
σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στη εταιρεία επίσης
προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική
ιδιοκτησία.
Άδεια Χρήσης
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή,
αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση,
τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά των λογοτύπων που προσφέρονται,
χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρείας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλο ή εν
μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να
«φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Η χρήση των λογοτύπων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς την εξυπηρέτηση του
σκοπού του χρήστη, όπως αυτός έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ της εταιρείας και του ιδίου.
Ευθύνη
Η ΑΖΚ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που
δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές
αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η ΑΖΚ Α.Ε.
σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε
τρόπο τις διατυπωμένες από το χρήστη/επισκέπτη –ως συνέπεια ή αποτέλεσμα της επικοινωνίαςιδέες, αντιλήψεις και ενέργειες.
Σε καμία περίπτωση η ΑΖΚ Α.Ε. δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν φέρει ευθύνη (ούτε καν από
αμέλεια) για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για αποκατάσταση τυχόν
οποιαδήποτε ζημίας (θετική, ειδική ή αποθετική, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια
κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) του χρήστη/επισκέπτη των
λογοτύπων ή τρίτων, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση των λογοτύπων,
τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη
επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/ πληροφορίες που διατίθενται μέσω
αυτού. Τα λογότυπα διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων του «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», χωρίς καμία
εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη, υποτιθέμενη, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη,
εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου
συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, με οποιοδήποτε τρόπο, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε.
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