
ΌΡΌΙ ΧΡΉΣΉΣ

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα κανάλι επικοινωνίας του έργου 
Generation Symbiocene. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, 
όπως το πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής και τα ονόματα, 
εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που 
αντιπροσωπεύουν την πρωτοβουλία αποτελεί πνευματική 
ιδιοκτησία του Generation Symbiocene. Οποιαδήποτε 
χρήση εκτός των ορών που ορίζονται στη σχετική 
νομοθεσία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς 
προγενέστερη συναίνεση απαγορεύεται, όπως και η πώληση 
του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας σε τρίτους. Το έργο 
Generation Symbiocene είναι μία κοινωνικοπολιτιστική 
πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να εξερευνήσει καινούργιους 
τρόπους ευαισθητοποίησης των ανθρώπων στη σχέση τους 
με το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της οικολογικής 
κρίσης, μέσω της τέχνης και της κοινοτικής ανάπτυξης.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και 
των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί 
τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και 
αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση 
που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της 
ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και 
του περιεχομένου της.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της δικτυακής πύλης 
των ηλεκτρονικών πηγών της ιστοσελίδας σε διαδικτυακούς 
τόπους τρίτων μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συνδέσμων, 
το Generation Symbiocene δεν ευθύνεται για τους όρους 
διαχείρισης που αυτοί ακολουθούν.

Η πρόσβαση, η συμμετοχή και χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και αποδοχή των 
παρόντων όρων, καθώς και ενδεχόμενων μελλοντικών τροποποιήσεων αυτών, όπως ρητά θα αναφέρονται.  Σε περίπτωση που

ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται 
και να μην χρησιμοποιεί τον προαναφερόμενο και παρόντα διαδικτυακό τόπο www.generationsymbiocene.gr.

ΌΡΌΙ ΧΡΉΣΉΣ ΚΑΙ ΠΌΛΙΤΙΚΉ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΌΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ

Το Generation Symbiocene υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν 
ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για 
οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η 
αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη 
χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση 
των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτή.

Αυτός ο ιστοτόπος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία 
αναγνώρισης των χρηστών του site χρησιμοποιώντας 
αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την 
παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται 
στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση 
οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή 
του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης 
του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών ή και σελίδων του site, για στατιστικούς λόγους 
και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι 
χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο 
του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, 
το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους 
παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες 
τέτοιου είδους.
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ΠΌΛΙΤΙΚΉ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΌΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ

Το Generation Symbiocene σέβεται την ιδιωτικότητα και 

δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

που ενδέχεται να σας ζητηθούν κατά την διάρκεια της 

πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με την ισχύουσα 

ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό 

δίκαιο (νόμος 2472/1997) . Η χρήση των όποιων προσωπικών 

δεδομένων σκοπεύουν αποκλειστικά και μόνον στην 

βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. 

Το Generation Symbiocene σε καμία περίπτωση δεν 

πρόκειταν να διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει 

ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/

χρηστών της ιστοσελίδα σε τρίτους.

Εάν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται τα 

ακόλουθα δεδομένα προκειμένου το Generation Symbioce-

ne να ενημερώνεται για την επίσκεψη στον ιστότοπο και τα 

οποία είναι τα ελάχιστα προκειμένου να συμμορφωθεί με 

την Αρχή επεξεργασίας δεδομένων που απαιτεί την ελάχιστη 

επεξεργασία τους:

— Δεδομένα συσκευής: αναγνωριστικό συσκευής, 

λειτουργικά συστήματα, έκδοση συσκευής ή άλλα 

αναγνωριστικά

— Λεπτομέρειες σύνδεσης: ώρα, ημερομηνία, 

διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, 

διεύθυνση IP.

Ο χρήστης προς το παρόν μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο 

της ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσέλιδων αυτής, χωρίς 

να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει 

οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, στο μέλλον 

μπορεί να υπάρξουν ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας, η 

πρόσβαση στις οποίες θα απαιτεί την εγγραφή του χρήστη 

(όπως στη περίπτωση του Newsletter) για την απόκτηση 

κωδικού πρόσβασης ή/και τη συλλογή προσωπικών 

δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως 

αυτοί αναφέρονται στην παρούσα.

Το Generation Symbiocene δύναται να αποστέλλει 

ηλεκτρονικές ενημερώσεις (newsletters), στην ηλεκτρονική ή 

ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος 

δηλώσει ρητά την αντίρρησή του.

Το Generation Symbiocene θα μπορεί στο μέλλον να τηρεί 

Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών 

(π.χ. το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ηλεκτρονική 

διέυθυνση) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα 

περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας. Το Ge-

neration Symbiocene θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των 

χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με 

σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες που 

θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας. Η καταχώριση των 

στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα 

για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, θα συνεπάγεται 

τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των 

προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας 

πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. 

Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς 

να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την 

παρούσα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής 

του. Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή 

του προς το Generation Symbiocene να του αποστέλλει με 

οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση 

για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του έργου, εκτός 

και αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων.

Ο χρήστης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα διατηρεί 

το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην 

περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων 

βάσει των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την ενάσκηση των 

δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί 

με το Generation Symbiocene στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση connect@generationsymbiocene.gr. Εκτός κι αν 

ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, 

το Generation Symbiocene δεν θα προβεί, άλλως στην 

κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε 

άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που 

της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού. Σε 

περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας του Ge-

neration Symbiocene σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω 

ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), το Genera-

tion Symbiocene δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης 

και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί 

ακολουθούν 
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