ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ
NEWSPHONE
HELLAS
Οι παρόντες όροι αφορούν την παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (εφεξής
«Υπηρεσίες») που παρέχονται από την ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (εφεξής
Newsphone) που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λ. Θησέως 280, δυνάμει ειδικής προς
τούτο
άδειας
από
την
ΕΕΕΤ.
Οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών της NEWSPHONE όπως,
φωνητικές υπηρεσίες, sms, internet, ,teletext οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά
τους παρακάτω γενικούς όρους. Όσοι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες
συμφωνούν ρητά ότι δεσμεύονται από τους παρακάτω όρους χρήσης.
Η χρήση των Υπηρεσιών της Newsphone επιτρέπεται αποκλειστικά σε χρήστες που
έχουν
συμπληρώσει
το
18ο
έτος
της
ηλικίας
τους
και
άνω.
Οι Υπηρεσίες και οι όροι χρήσης των Υπηρεσιών της Newsphone μπορούν ανά
πάσα στιγμή να υπόκεινται σε μεταβολές και βελτιώσεις.
Πριν τη χρήση κάθε Υπηρεσίας ο χρήστης θα ενημερώνεται είτε με ηχογραφημένο
μήνυμα είτε με sms για τη χρέωση των Υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Η χρήση των Υπηρεσιών συναπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
χρεώσεων αυτών.
Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι καθαρά ψυχαγωγικού περιεχομένου και η
Newsphone δεν εγγυάται την ακρίβεια, ορθότητα, νομιμότητα, ποιότητα, επάρκεια ή
πληρότητα των πληροφοριών αυτών ,αποποιείται δε ρητά κάθε ευθύνη για λάθη ή
παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται μέσω των
Υπηρεσιών. Περαιτέρω, οι χρήστες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, άμεση η έμμεση η εκ του νόμου,
συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για μη παράβαση δικαιωμάτων
τρίτων, ιδιοκτησίας, εμπορευσιμότητας, ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.
Η χρήση πληροφοριών ή υπηρεσιών τρίτων προσώπων, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά χορηγών ή διαφημιζόμενών ή συνεργατών της εταιρείας παρόχων
περιεχομένου, πραγματοποιείται με προσωπική ευθύνη του χρήστη. Το περιεχόμενο
και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν
ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται
από την Newsphone Hellas.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών και δηλώνουν
ρητά και ανεπιφύλακτα ότι κάνουν χρήση αυτών με δική τους ευθύνη και
αναλαμβάνοντας κάθε τυχόν ρίσκο οικονομικό ή άλλο, που μπορεί να προκύψει από
τη χρήση αυτή. Σε καμία περίπτωση η Newsphone Hellas ή οποιοσδήποτε έχει
σχέση με αυτήν την οντότητα, παράγοντας, εργαζόμενος, στέλεχος, συνεργάτης ή
πελάτης, δε φέρει ευθύνη αμέσως ή εμμέσως για οποιαδήποτε ζημία από την
εσφαλμένη, αδόκιμη ή κατά παράβαση των όρων αυτών χρήση των Υπηρεσιών.
Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και συμφωνεί ότι θα παρέχει τα σωστά στοιχεία για τον
εαυτό του, όταν αυτό απαιτείται από τις Υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν
υποδύεται τρίτο άτομο ή θα καταχωρεί, φωνητικά ή εγγράφως, λανθασμένα στοιχεία.
Δεν θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία για περιεχόμενο το οποίο είναι μη νόμιμο,
προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή επικίνδυνο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες με σκοπό να προωθεί τον ρατσισμό, εθνική προέλευση, θρησκεία, φύλο ή
σεξουαλικό προσανατολισμό. Για να κάνει χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνεί ότι έχει
την αποκλειστική ευθύνη για την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες ή άλλα τρίτα
πρόσωπα και αποδέχεται ρητά ότι η Newsphone Hellas σε καμία περίπτωση δεν
φέρει ευθύνη από τυχόν επικοινωνία ή αλληλεπίδραση του με άλλους χρήστες ή
άλλα τρίτα πρόσωπα.
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Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που αυτός
διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση, χρήση ή μεταφορά μέσω των Υπηρεσιών της
Newsphone και υποχρεούται να κρατά τη Newsphone αζήμια από κάθε βλάβη ή
ζημία προκύψει από αυτή την αιτία.
Η Newsphone σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες,
συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων η
παρεπιμπτουσών ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων προκύψουν αναφορικά με
τη χρήση των Υπηρεσιών.
Η Newsphone λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να
διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών. Ωστόσο, ο χρήστης αποδέχεται
ρητά ότι η Newsphone δεν θα ευθύνεται για τυχόν αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών
από οποιοδήποτε πρόσωπο ή για αδυναμία εκτέλεσης, ή για τυχόν λάθη,
παραλείψεις, διακοπές, ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές λειτουργίας ή
εκπομπής, για τυχόν αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, για αδυναμίες ή
βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, για αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών
δικτύων ακόμη και αν οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας, έχουν ενημερωθεί σχετικά με
την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων.
Με τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται από τη Newsphone ο χρήστης
συναινεί ρητά να ενημερώνεται δωρεάν με e-mail ή με sms μηνύματα ή με
οποιαδήποτε άλλα μέσα, για νέες ή υπάρχουσες υπηρεσίες ή πληροφορίες ή
προσφορές και δώρα σε προϊόντα και Υπηρεσίες της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ο
χρήστης μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συναίνεση του με κλήση στο 210
9472166 ή αποστέλλοντας email στη διεύθυνση privacy@newsphone.gr ή
επιλέγοντας τον ειδικό σύνδεσμο για την ακύρωση της εγγραφής του που βρίσκεται
σε κάθε ενημερωτικό email/sms που λαμβάνει.
O χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι ορισμένα από τα μηνύματα sms δύνανται
να είναι αυτοματοποιημένα ή μη πραγματικά για λόγους λειτουργίας ή υποστήριξης
των υπηρεσιών και οι φωνητικές υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας τους
ενδεχομένως υποστηρίζονται από call center.
Η Newsphone επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με σκοπό την
εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών που γίνονται μέσω των υπηρεσιών της και
την τυχόν υποστήριξη των χρηστών, σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 και την
πολιτική ασφαλείας του ομίλου Newsphone την οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να
αναζητήσει στον ιστότοπο www.Ringtones.gr. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα
δικαιώματα που παρέχονται στα άρθρα 15 έως 22 του κανονισμού με κλήση στο 210
9472166
ή
αποστέλλοντας
e-mail
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
privacy@newsphone.gr.
Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός των Υπηρεσιών της Newsphone αποτελεί
πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του και προστατεύεται από τους ελληνικούς
και διεθνείς νόμους. Απαγορεύεται η αντιγραφή των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε
λόγο.
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