ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το Ε.Α.Π. προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτυακού του Τόπου (π.χ.
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ψηφιακός χώρος εκπαίδευσης κ.α.) με τους παρακάτω όρους
χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση
τους, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Ειδικότεροι όροι, ενημερώσεις ή/και
συναινέσεις μπορεί να ζητηθούν σε συγκεκριμένες σελίδες / υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
•

Το Ε.Α.Π. συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που περιέχονται

στον Διαδικτυακό του Τόπο και στα ηλεκτρονικά αρχεία που διατηρεί, με τη συναίνεση των
προσώπων, αποκλειστικά και μόνον για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, στατιστικούς και
διοικητικούς σκοπούς του Ιδρύματος και για το απολύτως απαραίτητο, για τους σκοπούς
αυτούς, χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό
2016/679 και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε, περαιτέρω χρήση τους, χωρίς τη ρητή
συγκατάθεση των ατόμων που αφορούν.
•

Το Ε.Α.Π. δηλώνει ότι έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να

διασφαλίσει ότι εξ ορισμού θα τύχουν επεξεργασίας μόνο τα απαραίτητα για τους
εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, στατιστικούς και διοικητικούς σκοπούς του δεδομένα καθώς
και όσα δεδομένα υποχρεούται, από την κείμενη νομοθεσία, να διατηρεί για οικονομικούς
και φορολογικούς λόγους. Επίσης, δηλώνει ότι παρέχει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των
Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, έχοντας διαμορφώσει στρατηγική
αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων.
•

Ο φοιτητής και κάθε επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να

επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του Ε.Α.Π., ανά περίπτωση, προκειμένου να ενημερωθεί
για την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών
δεδομένων, τον περιορισμό τους, την απομάκρυνση πληροφοριών σχετικών με το άτομό του,
τη διαγραφή ή τη μεταφορά τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άτομο ανήλικο μπορεί
να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου του Ε.Α.Π., μόνο με τη
συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων του και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει τα
προσωπικά του στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικο, οι
σχετικές πληροφορίες διαγράφονται αμέσως από τον Διαδικτυακό Τόπο, μόλις υπάρξει η
σχετική ενημέρωση.
•

Ο φοιτητής και κάθε επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου έχει υποχρέωση

για πλήρη εμπιστευτικότητα και απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα
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των υπολοίπων φοιτητών, του Διδακτικού Προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Α.Π. που
τυχόν του γνωστοποιηθούν, τα οποία δε δύναται να χρησιμοποιεί κατ’ ουδένα τρόπο, ούτε να
τα συλλέγει, επεξεργάζεται ή μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό)
πρόσωπο, για κανένα λόγο. Η υποχρέωση αυτή τον βαρύνει εσαεί, ήτοι και μετά τη λήξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αποφοίτησή του από το Ε.Α.Π.
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
•

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μία ιστοσελίδα (συγκεκριμένα

ο εξυπηρετητής ιστού - web server) 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.
•

Για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία του Διαδικτυακού Τόπου που παρέχεται από το

Ε.Α.Π., η ενημέρωση για τη διαχείριση - χρήση των cookies, αναγράφεται στην ιστοσελίδα
της παρεχόμενης υπηρεσίας, την οποία παρακαλείστε να συμβουλευτείτε και εάν αντιτίθεστε
να μην προχωρήσετε σε χρήση της.
Β. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
•
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σύνολο

του

περιεχομένου

του
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Τόπου

του

Ε.Α.Π.,

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων,
γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, οπτικοακουστικού
υλικού, βάσεων δεδομένων, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά, κάθε είδους
αρχείων, αποτελεί αντικείμενο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πνευματικής ιδιοκτησίας,
συγγενικών δικαιωμάτων, προστασίας σημάτων, τεχνογνωσίας, κ.λ.π.) του Ε.Α.Π. και
διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα
ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και
φορέων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η κάθε είδους χρήση, όπως αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση,
«μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με
οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του Ε.Α.Π.
Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
•

Το Ε.Α.Π. παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του

Διαδικτυακού Τόπου του «όπως ακριβώς έχουν» και δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις,
αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική)
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του φοιτητή / χρήστη. Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές
(συνδέσμους) σε ιστοσελίδες τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση, χωρίς να
υιοθετεί ή να αποδέχεται τις απόψεις, πράξεις ή το περιεχόμενο που αυτοί εκφράζουν,
δημοσιεύουν ή αναρτούν. Με τυχόν ενεργοποίηση των συνδέσμων, ο φοιτητής / χρήστης
αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο του Ε.Α.Π και πλέον υπόκειται στους όρους χρήσης των
τρίτων φορέων, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των
ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.
•

O Διαδικτυακός Τόπος παρέχει στους φοιτητές / χρήστες υπηρεσίες, μέσω της

εγγραφής τους με προσωπικό κωδικό πρόσβασης. Καθόλη τη διάρκεια χρήσης των
υπηρεσιών αυτών, οι φοιτητές / χρήστες παραμένουν αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι
για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και ευθύνονται
αποκλειστικά για την προσεκτική και σύννομη χρήση του λογαριασμού τους. Το Ε.Α.Π. δεν
φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει σε τρίτους από τις ενέργειες
των φοιτητών / χρηστών μέσω του Διαδικτυακού του Τόπου.
•

Το Ε.Α.Π. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου

του αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων,
ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους, ούτε την
λειτουργία των διακομιστών του (servers), απρόσκοπτα, χωρίς κανενός είδους σφάλματα ή
απαλλαγμένη από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Επομένως, το
Ε.Α.Π. δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο
φοιτητής / χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του
Διαδικτυακού του Τόπου.
•

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Ε.Α.Π., απορρέουσα από

την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον φοιτητή / χρήστη, είναι
αποκλειστικά δική του ευθύνη.
•

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από λογαριασμό του Ε.Α.Π. (π.χ. x@eap.gr), μαζί με

τα τυχόν επισυναπτόμενά του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται μόνο για χρήση από τα
άτομα στα οποία απευθύνεται. Εάν παρά ταύτα παραληφθεί από μη προοριζόμενο
παραλήπτη, ο τελευταίος πρέπει να το επιστρέψει στον αποστολέα χωρίς να κάνει
οποιαδήποτε χρήση καθώς η αποθήκευση, ανάγνωση, μετάδοση, αναγραφή, αποκάλυψη,
ανακοίνωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται
στο μήνυμα, δεν είναι σύννομη.
•

Το Ε.Α.Π. έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα

αποστελλόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα επισυναπτόμενα αρχεία τους
έχουν ελεγχθεί για ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη
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να ελέγξει τη μη ύπαρξη ιών και κακόβουλου λογισμικού, πριν ανοίξει οποιοδήποτε
επισυναπτόμενο αρχείο.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
•

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Διαδικτυακού

Τόπου του Ε.Α.Π. καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και
συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές,
διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση
τυχόν διαφορών που προκύψουν από το παρόν, ορίζονται τα Δικαστήρια της Πάτρας.
•

Το Ε.Α.Π. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το

περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και τους όρους χρήσης αυτού,
οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Για τον λόγο αυτό, προτρέπονται οι φοιτητές / χρήστες
να επισκέπτονται τακτικά αυτήν τη σελίδα.
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