Όροι Χρήσης Εφαρμογής KardiaHF
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 30/09/2020
Αυτή η σελίδα περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους
τους χρήστες της εφαρμογής KardiaHF (εφεξής η "εφεξής η "Εφαρμογή") στην ΕΛΛΑΔΑ.
ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Με την παρούσα εφαρμογή η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προσφέρει στον
ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια την δυνατότητα να ευαισθητοποιηθεί και να
εκπαιδευτεί στην αυτό-παρακολούθηση και αυτοδιαχείριση της νόσου του, πάντα
σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού του. Δίνεται η δυνατότητα στους
ασθενείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας. Ο
ασθενής επικεντρώνεται στην παρακολούθηση βασικών ζωτικών σημείων,
συμπτωμάτων και δραστηριότητας.
Συνεπώς, η εφαρμογή προορίζεται για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιμέρους
αναγκών υγείας των ατόμων με έμφαση στον υγιεινό τρόπο ζωής και στην
ευαισθητοποίηση σχετικά με τους καρδιαγγειακούς κινδύνους, την πρόληψη και τη
διαχείριση τους. Για το σκοπό αυτό, η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες και
υποστήριξη για έναν βελτιωμένο τρόπο υγιεινής ζωής, ιδίως μέσω της χρήσης
συμβουλών, ορισμού εξατομικευμένων στόχων και υπενθυμίσεων.
Το πρώτο βήμα της εφαρμογής, είναι η εισαγωγή των στοιχείων προφίλ του
ασθενούς. Έπειτα, ο ασθενής έχει δύο δυνατότητες: την ημερήσια καταγραφή και τη
μηνιαία. Μπορεί επομένως με αυτόν τον τρόπο να παρακολουθεί την πορεία της
υγείας του. Σε καθημερινή βάση θα προσθέτει στοιχεία της αρτηριακής του πίεσης,
του σωματικού του βάρους, της καρδιακής συχνότητας και θα επιλέγει τον τύπο των
συμπτωμάτων που δύναται ή μη να εμφανίζει.
Θα υπάρχει ερώτηση για υπενθύμιση της λήψης της φαρμακευτικής του αγωγής
καθώς και καταγραφή της αιτίας μη σωστής λήψης αυτής, ώστε να εκπαιδεύεται στην
σημαντικότητα της συμμόρφωσης στη θεραπεία.
Σε κάθε μη φυσιολογική αναφορά είτε σε σύμπτωμα είτε σε μέτρηση θα εμφανίζεται
μήνυμα προτροπής για επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό του. Επίσης
επιμορφωτικό υλικό για την καρδιακή ανεπάρκεια θα διατίθεται μέσω της
εφαρμογής. Όλα τα δεδομένα σώζονται στη συσκευή του ασθενούς και μόνο, ο
οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να τα διαχειριστεί. Μόνο αν ο ίδιος το επιθυμεί
μπορεί να τα μοιραστεί ως μια αναφορά σε μορφή PDF με τον ιατρό του.
Καθώς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην υγεία σας, σας υπενθυμίζουμε ότι η
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (εφεξής η "EKE) δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ή υπηρεσίες
και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από την Εφαρμογή δεν προορίζονται και δεν
θα πρέπει να ερμηνεύονται ως υποκατάστατο των επαγγελματικών ιατρικών
συμβουλών.

Συνιστούμε να ζητάτε πάντοτε τη συμβουλή ενός γιατρού ή άλλων ειδικευμένων
επαγγελματιών υγείας σχετικά με οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν κάποια
ιατρική πάθηση.
Καθώς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων
και γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για όλους μας, αποφασίσαμε να σας
παράσχουμε τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες:








Όλες οι πληροφορίες που εισάγετε στην Εφαρμογή παραμένουν στη συσκευή
του κινητού τηλεφώνου σας.
Καθώς η Εφαρμογή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, δεν έχει
σχεδιαστεί και δεν αποσκοπεί στη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών
σας Δεδομένων.
Ως μοναδική εξαίρεση στα ανωτέρω, η EKE θα χρειαστεί να συλλέξει και να
επεξεργαστεί τα στοιχεία επικοινωνίας που θα επιλέγατε να παρέχετε
προληπτικά στην EKE ή τους Συνεργάτες της, όταν μας απευθύνετε κάποια
ερώτηση σχετικά με την Εφαρμογή. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε το άρθρο
1.2 παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό και με τα
δικαιώματά σας από αυτή την άποψη.
Σε κάθε περίπτωση, η Εφαρμογή δεν επιτρέπει στη EKE να έχει πρόσβαση,
να συλλέγει ή να επεξεργάζεται οποιαδήποτε από τις προσωπικές
πληροφορίες που αφορούν την υγεία σας.

Ανατρέξτε στο άρθρο 1 για περισσότερες πληροφορίες.
Οι Όροι περιλαμβάνουν 4 κεφάλαια:





Πολιτική προστασίας δεδομένων (εφεξής η "άρθρο 1)
Όροι χρήσης (εφεξής η "άρθρο 2)
Νομικό σημείωμα (εφεξής η "άρθρο 3)
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (εφεξής η "άρθρο 4).

Τα παραπάνω συνιστούν μια δεσμευτική συμφωνία (εφεξής η "η «Συμφωνία») ανάμεσα σε
εσάς (εφεξής η "«Εσείς» ή «Εσάς») και στον EKE [1] (εφεξής η "η «EKE »), η οποία διέπει την χρήση
της Εφαρμογής.
Με τη λήψη και τη χρήση της εφαρμογής,, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τους
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής η "οι "Όροι"). Αν δεν συμφωνείτε με κάποια
διάταξη των παρόντων Όρων, μην κατεβάσετε και μην χρησιμοποιήσετε την
Εφαρμογή.
Συμμόρφωση με τους Όρους της εφαρμογής και τους κανονισμούς του σχετικού
καταστήματος εφαρμογών
Η χρήση της Εφαρμογής υπόκειται και διέπεται από (εφεξής η "i) τους Όρους και (εφεξής η "ii) τους
ισχύοντες κανονισμούς που αναφέρονται στο κατάστημα εφαρμογών από το
οποίο κατεβάσατε την Εφαρμογή. Στο βαθμό που επιλέγετε να κατεβάσετε ή να

χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε ενημερώσεις για την Εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι θα
δεσμεύεστε από την έκδοση των Όρων που ισχύει από τη στιγμή που θα λάβετε και
θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τέτοια ενημέρωση για την Εφαρμογή. Η EKE δεν
δηλώνει ή εγγυάται ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές ενημερώσεις της Εφαρμογής θα
παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα που παρέχεται από την τρέχουσα έκδοση της
Εφαρμογής. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή σε συμμόρφωση με όλους
τους ισχύοντες νόμους στις χώρες στις οποίες χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή.
Τροποποιήσεις στους Όρους
Η EKE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους (εφεξής η "i) αναρτώντας μια
αναθεωρημένη έκδοση των Όρων στην Εφαρμογή ή / και (εφεξής η "ii) παρέχοντας μια
ειδοποίηση εκ των προτέρων για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στους Όρους
(εφεξής η "π.χ. μέσω μίας ειδοποίησης στην κεντρική οθόνη της Εφαρμογής). Οι τροποποιήσεις
δεν θα ισχύουν αναδρομικά εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.





Ρητή Συμφωνία - Ενδέχεται να σας ζητηθεί να ελέγξετε και να συμφωνήσετε
ρητά ή να απορρίψετε μια τροποποιημένη έκδοση των Όρων. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, οι τροποποιήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν τη στιγμή της ρητής
συμφωνίας σας με την τροποποιημένη έκδοση των Όρων. Δεν θα επιτρέπεται
να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή εάν δεν συμφωνήσετε ρητά με την
αναθεωρημένη έκδοση των Όρων.
Σιωπηρή Συμφωνία - Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται η ρητή σας
συμφωνία με μια τροποποιημένη έκδοση των Όρων, μια τέτοια
τροποποιημένη έκδοση των Όρων θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία που
καθορίζεται στους Όρους. Η χρήση της Εφαρμογής μετά από αυτήν την
ημερομηνία συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης έκδοσης των Όρων από
εσάς.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε, και θα πρέπει να
διακόψετε τη χρήση της Εφαρμογής, εάν αρνηθείτε να συμφωνήσετε με τους Όρους.
Τροποποιήσεις, αναστολή και διακοπή της χρήσης της Εφαρμογής
Η EKE δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει και μπορεί να αλλάξει τη μορφή ή τη
φύση της Εφαρμογής. Η EKE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει
ή να διακόψει την Εφαρμογή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση, κατά τη
διακριτική της ευχέρεια.
Εγκατάσταση / απεγκατάσταση της Εφαρμογής
Η Εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στο κατάστημα εφαρμογών playstore και είναι
συμβατή αποκλειστικά με τις συσκευές Android. Η εγκατάσταση και η
απεγκατάσταση της Εφαρμογής σε συσκευές Android πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διαδικασίες που ορίζονται από την εταιρεία που χρησιμοποιείτε.
ΑΡΘΡΟ 1 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ[2]

Καθώς επιθυμούμε να αξιοποιήσετε την Εφαρμογή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
έχουμε ορίσει σε αυτό το συγκεκριμένο άρθρο τους όρους που ισχύουν για όλες τις
επιλογές που κάνετε και όλες τις πληροφορίες που μπορεί να μοιραστείτε όταν
χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον
από αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή.
1.1 - Γενικές ερωτήσεις
Πώς αποκτάτε πρόσβαση στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων;
Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων εμφανίζεται κατά την πρώτη σύνδεσή σας
στην Εφαρμογή και στη συνέχεια διατίθεται στη σελίδα "Ρυθμίσεις" της Εφαρμογής
και στο κατάστημα εφαρμογών Android για λόγους αναφοράς.
Ποιες πληροφορίες παρέχετε για την χρήση της Εφαρμογής;
Για να βελτιώσετε τη χρήση της Εφαρμογής, έχετε την επιλογή να εισάγετε στην
κινητή συσκευή σας ορισμένες πληροφορίες που είναι προσωπικές για εσάς και
επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας (είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω σύνδεσης με
άλλες πληροφορίες), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με
την υγεία. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται ως "Προσωπικά Δεδομένα"
παρακάτω.
Πού αποθηκεύονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Όλα τα δεδομένα (εφεξής η "συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων) που
εισάγετε στην εφαρμογή βρίσκονται μόνο στη κινητή συσκευή σας. Κατά συνέπεια,
όλα τα δεδομένα (εφεξής η "συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων) που
καταχωρίσατε στην Εφαρμογή θα διαγραφούν από την κινητή συσκευή σας (εφεξής η "ή από τις
συσκευές) όταν καταργήσετε την εγκατάσταση της Εφαρμογής.
Η EKE δεν θα μπορεί να ανακτήσει αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων σε
περίπτωση που προβείτε σε κατάργηση της εγκατάστασης της Εφαρμογής.
Διατηρεί η EKE οποιοδήποτε από τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ - Η EKE ΔΕΝ
ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΤΗΡΕΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΩΝ.
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ
ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ - Η EKE
ΔΕΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ
EKE (εφεξής η "ΒΛ. ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ).

1.2 – Συλλογή, χρήση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων
Η EKE μπορεί, μέσω της Εφαρμογής, να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα από τα
Προσωπικά σας Δεδομένα για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας.
Ποια Προσωπικά Δεδομένα και γιατί;
Αν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε εσείς με τη EKE ή με τους Συνεργάτες της
[3] με οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση, η EKE ή οι Συνεργάτες της θα
πρέπει να συλλέξουν και να επεξεργαστούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας και
τυχόν πληροφορίες που θα αναφέρετε ώστε να σας απαντήσουν (ο «Σκοπός»).
Κατά συνέπεια, H EKE θα είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των Προσωπικών
Δεδομένων σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων είναι η συναίνεσή σας.
Ποιος μπορεί να λάβει τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Τα Προσωπικά Δεδομένα που μοιράζεστε ρητώς μαζί μας θα χρησιμοποιηθούν από
τη EKE , και από τους υπαλλήλους τους που πρέπει να γνωρίζουν τα Προσωπικά σας
Δεδομένα για τον παραπάνω Σκοπό.
Η χρήση αυτή των Προσωπικών σας Δεδομένων θα είναι αυστηρά περιορισμένη,
συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας, σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για την
συμμόρφωση με τον παραπάνω Σκοπό.
Σας ενημερώνουμε ότι (εφεξής η "i) ορισμένες από τις εταιρείες αυτές ενδέχεται να βρίσκονται
σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η "ΕΕ) , οι οποίες ενδέχεται να μην
εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με τις χώρες
του ΕΕ και ότι (εφεξής η "ii) κατά συνέπεια, η EKE έχει λάβει κατάλληλα μέτρα προστασίας
για τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων κυρίως συμφωνιών
διαβίβασης δεδομένων βάσει των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που
συλλέγει η EKE ;
Μπορείτε να αποφασίσετε να σταματήσετε να μοιράζεστε τα Προσωπικά σας
Δεδομένα οποτεδήποτε στην ενότητα «επιλογές» ή «ρυθμίσεις» της Εφαρμογής, και
στη συνέχεια στην ενότητα «εμπιστευτικότητα» για να τροποποιήσετε τις σχετικές
παραμέτρους.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα (εφεξής η "i) να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα,
(εφεξής η "ii) να ζητήσετε, όπου χρειάζεται, τη διόρθωση ή / και τη διαγραφή τους, (εφεξής η "iii) να
αποκτήσετε ένα μεταφερόμενο αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων για
μεταφορά σε κάποιον τρίτο, (εφεξής η "iv) να δώσετε οδηγίες σχετικά με τη διατήρηση, τη
διαγραφή και την επικοινωνία των Προσωπικών σας Δεδομένων μετά τον θάνατό
σας, (εφεξής η "v) να εξασφαλίσετε από την EKE τη διαγραφή των Προσωπικών σας
Δεδομένων (εφεξής η ""το δικαίωμα στη λήθη"), καθώς και (εφεξής η "vi) να ζητήσετε τον περιορισμό της

επεξεργασίας στο βαθμό που επιτρέπει το δίκαιο που διέπει τους Όρους της
Εφαρμογής.
Η άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων μπορεί να γίνει επικοινωνώντας με
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της EKE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
με γραπτή ειδοποίηση στο info@hcs.gr.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή της
χώρας σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας εποπτικής
αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm
1.3 Συγκεντρωτικά και ανώνυμα δεδομένα
Η χρήση της Εφαρμογής δημιουργεί πληροφορίες και δεδομένα που
συγκεντρώνονται από το Google Analytics και από διάφορους παρόχους όπως το
Firebase της Google για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών αναφορών που
αποστέλλονται στη EKE . Η EKE θα χρησιμοποιήσει τέτοιες αναφορές για να
κατανοήσει τις ανάγκες και τις συνήθειες των χρηστών της Εφαρμογής και να προβεί
σε πιθανές βελτιώσεις της εφαρμογής.
Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι Προσωπικά Δεδομένα (όπως ορίζονται
παραπάνω), καθώς δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.
Αυτές οι πληροφορίες είναι, για παράδειγμα:





δεδομένα που επιτρέπουν τον γεωγραφικό εντοπισμό των κινητών συσκευών
(εφεξής η "τηλέφωνο, tablet κ.λπ.) που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στην
Εφαρμογή,
δεδομένα σχετικά με την κινητή συσκευή (εφεξής η "ή συσκευές) (εφεξής η "μοντέλο, λειτουργικό
σύστημα κ.λπ.) που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στην Εφαρμογή,
δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής σας (εφεξής η "διάρκεια
σύνδεσης, σφάλμα υπολογιστή κλπ.).

Η EKE δεν έχει πρόσβαση στην πηγή αυτών των δεδομένων (εφεξής η "π.χ. δεν μπορεί να
συνδέσει τη γεωγραφική θέση με την κινητή συσκευή σας και το όνομά σας).
1.4 - Πρόσθετες λειτουργίες της εφαρμογής
Έχετε την επιλογή να ενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της Εφαρμογής, όπως
περιγράφεται παρακάτω.
Η ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών δεν δημιουργεί καμία πληροφορία και,
κατά συνέπεια, δεν παρέχει κανένα Προσωπικό Δεδομένο στη EKE .
Ειδοποιήσεις «Push»
Οι ειδοποιήσεις «Push» έχουν ως στόχο να σας ενημερώσουν για οποιεσδήποτε
αλλαγές αφορούν την Εφαρμογή, ιδίως όσον αφορά νέα περιεχόμενα και υπηρεσίες.

Έχετε την επιλογή να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στις κινητές συσκευές που
χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στην Εφαρμογή.
Υπενθυμίσεις
Η εφαρμογή σας επιτρέπει να εγγραφείτε σε μια επιλογή "Υπενθύμισεις»". Αυτή σας
επιτρέπει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος που ορίζονται
από εσάς με τη συχνότητα που επιλέγετε. Αυτή η επιλογή παρέχεται στην ενότητα
"προφίλ" της Εφαρμογής και μπορεί να ανακληθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Ο
σκοπός των υπενθυμίσεων δεν είναι να αποτελέσουν το αποκλειστικό μέσο
ενημέρωσής σας. Εσείς οι ίδιοι είστε και παραμένετε υπεύθυνοι για τον
προγραμματισμό οποιονδήποτε ενεργειών και για τις συνέπειές τους. Εσείς το
καθορίζετε. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να εξετάσετε και εναλλακτικά μέσα
υπενθύμισης.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
2.1 - Σχετικά με την Εφαρμογή
Η Εφαρμογή είναι μια προσωπική και διαδραστική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από
τον EKE (εφεξής η "με έδρα στη διεύθυνση Η.Ποταμιάνου αρ. 6 Αθήνα) για τον σκοπό που
περιγράφεται παραπάνω.
2.2 - Γενικές προειδοποιήσεις
Πρόσβαση και χρήση
Η Εφαρμογή παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική χρήση.
Η χρήση της Εφαρμογής περιορίζεται σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών [4] .
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εφαρμογή χρησιμοποιώντας το κινητό σας
τηλέφωνο και/ή οποιαδήποτε άλλη κινητή ηλεκτρονική συσκευή στην οποία θα
κατεβάσετε την Εφαρμογή.
Διαβούλευση με τον γιατρό σας
Η EKE δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ή υπηρεσίες.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΧΕΣΗ
ΓΙΑΤΡΟΥ - ΑΣΘΕΝΗ.
Η ΊΔΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Ή
ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ,
ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΓΙΑΤΡΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΘΗΣΗ. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΠΕΙΔΗ
ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ Ή ΜΑΘΑΤΕ ΚΑΤΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή
ΜΕΣΩ ΚΑΠΟΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε κατά τη
χρήση της Εφαρμογής είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Εάν έχετε
οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία, θα πρέπει να
συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.
2.3 - Περιεχόμενα της Εφαρμογής
Γενικά και Πρόσθετα Περιεχόμενα
Η εφαρμογή εστιάζει στις επιμέρους ανάγκες υγείας των ατόμων με έμφαση στον
υγιεινό τρόπο ζωής και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους καρδιαγγειακούς
κινδύνους, την πρόληψη και τη διαχείριση τους..
Για το σκοπό αυτό, η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη για έναν
βελτιωμένο τρόπο υγιεινής ζωής, ιδίως μέσω της χρήσης συμβουλών και
υπενθυμίσεων.
Απόψεις και συμβουλές από ανεξάρτητα εξωτερικά τρίτα μέρη
Το περιεχόμενο της Εφαρμογής (εφεξής η "i) αναπτύσσεται με βάση επιστημονικές και
ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις από αναγνωρισμένους τρίτους εμπειρογνώμονες και / ή
(εφεξής η "ii) παρουσιάζει τη γνώμη και τις συμβουλές άλλων τρίτων μερών (εφεξής η "συνολικά, τα
«Εξωτερικά Τρίτα Μέρη»). Αυτά τα Εξωτερικά Τρίτα Μέρη δεν είναι υπάλληλοι
της EKE . Η EKE δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την εξέλιξη των
πληροφοριών και των απόψεων που περιέχονται στην Εφαρμογή.
Εξωτερικές ιστοσελίδες ή εφαρμογές τρίτων μερών
Μπορεί να έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες και εφαρμογές εξωτερικών τρίτων μερών
μέσω υπερσυνδέσμων στην Εφαρμογή ή / και να μεταφερθείτε σε πληροφορίες
σχετικά με την Εφαρμογή μέσω υπερσυνδέσμων σε ιστότοπους και εφαρμογές
εξωτερικών τρίτων μερών.
Τέτοιου είδους ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων δεν ανήκουν και δεν ελέγχονται
από τη EKE . Είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση με τους όρους και
τις πολιτικές αυτών των ιστοτόπων και εφαρμογών τρίτων.
Η EKE δεν εγκρίνει και δεν υποστηρίζει καθ' οιονδήποτε τρόπο (εφεξής η "i) το περιεχόμενο
τέτοιων ιστοσελίδων και εφαρμογών τρίτων και (εφεξής η "ii) τη χρήση που θα μπορούσατε να

κάνετε. Η EKE δεν παρακολουθεί και δεν μπορεί να παρακολουθεί ή να υποστηρίζει
περιεχόμενο, διαφημίσεις, πληροφορίες σχετικά με κάποιο προϊόν ή άλλο υλικό που
διατίθεται μέσω τέτοιων ιστοσελίδων και εφαρμογών τρίτων. Η EKE δεν ευθύνεται
με οποιονδήποτε τρόπο για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών
τόπων και εφαρμογών τρίτων μερών.
2.4 - Διανοητική ιδιοκτησία
Η Εφαρμογή αναπτύχθηκε από την EKE .
Η Εφαρμογή και όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με
αυτήν, όπως δικαιώματα συντάκτη, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, δικαιώματα sui generis σχετικά με βάσεις
δεδομένων, σχέδια, λογότυπα, τεχνογνωσία και όλα τα άλλα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας (εφεξής η "καταχωρημένα ή μη) που περιέχονται στην παρούσα Εφαρμογή
προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας και (εφεξής η "i)
ανήκουν στην EKE ή (εφεξής η "ii) ανήκουν σε τρίτους και χρησιμοποιούνται από τη EKE
κατόπιν άδειας χρήσης που της έχει χορηγήσει ο ιδιοκτήτης τους, και ιδιαίτερα όσα
αναφέρονται στο Άρθρο 4 παρακάτω. .
Η EKE , δια του παρόντος, σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη
μεταβιβάσιμη, προσωπική και άνευ κόστους άδεια χρήσης για να κατεβάσετε, να
αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή υπό τις προϋποθέσεις
και εντός των ορίων που περιγράφονται στους Όρους. Αυτή η άδεια χορηγείται για τη
διάρκεια των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την
Εφαρμογή, οπουδήποτε στον κόσμο με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση της
Εφαρμογής. Η άδεια χρήσης χορηγείται για τη χρήση της Εφαρμογής σε συμβατές
συσκευές που βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχό σας.
Εκτός από την άδεια που χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο και στο βαθμό
που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Εφαρμογή και τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτήν δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν,
να χρησιμοποιηθούν ή να μεταφερθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της EKE ή, σε περίπτωση που τα δικαιώματα των εν λόγω στοιχείων ανήκουν σε
τρίτους, τη συγκατάθεση των αντίστοιχων κατόχων τους.
Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να τροποποιήσετε, να
μεταφράσετε, να προσαρμόσετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε, να
διαστρεβλώσετε, να μεταβάλλετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε
στοιχείο ή μέρος της Εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε μέσο, εν
μέρει ή εν όλω, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της EKE ή, αν τα
δικαιώματα των εν λόγω στοιχείων κατέχονται από τρίτους, τη συγκατάθεση των
αντίστοιχων κατόχων τους και με την επιφύλαξη της τήρησης των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και των υπόλοιπων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που
αναφέρονται. Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίληση, ο αποπρογραμματισμός, η
διάσπαση της Εφαρμογής και η απενεργοποίηση ενός χαρακτηριστικού που θα
μπορούσε να περιορίσει τη χρήση της Εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται να ενοικιάζετε ή
να παραχωρείτε, να εκχωρείτε, να δανείζετε, να πουλάτε ή να διανέμετε την
Εφαρμογή και οποιαδήποτε διανοητική ιδιοκτησία που περιέχεται στην Εφαρμογή,

ούτε να δημιουργείτε παράγωγα έργα της Εφαρμογής ή οποιουδήποτε μέρους της,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της EKE . Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση,
η τροποποίηση ή η απόκρυψη τυχόν ειδοποιήσεων διανοητικής ιδιοκτησίας
(εφεξής η "συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων) σε
οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντίγραφο της Εφαρμογής.

2.5 - Περιορισμοί ευθύνης[5]
Η Εφαρμογή παρέχεται "ως έχει" και χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.
Η EKE δεν δηλώνει και δεν παρέχει εγγύηση οποιουδήποτε είδους ή φύσης όσον
αφορά (εφεξής η "i) την ύπαρξη ή τη χρήση της Εφαρμογής και (εφεξής η "ii) οποιαδήποτε πληροφορία ή
ερμηνεία πληροφοριών που αποθηκεύονται ή δημιουργούνται ή λαμβάνονται μέσω
της Εφαρμογής. Η EKE αποποιείται και αποκλείει κάθε ευθύνη και εγγύηση, ρητή ή
σιωπηρή, βάσει νόμου ή σύμβασης που σχετίζεται, ενδεικτικά, με την
εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και τη μη
παραβίαση του χαρακτήρα της Εφαρμογής. Η EKE δεν εγγυάται ότι η Εφαρμογή
είναι ενημερωμένη και δεν δεσμεύεται να την ενημερώνει τακτικά. Η EKE δεν
εγγυάται ότι η Εφαρμογή δεν παρουσιάζει ελαττωματικό κώδικα, ελαττώματα,
σφάλματα ή ανακρίβειες.
Η EKE δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με όλες τις εκδόσεις υλικού ή
λογισμικού ή με άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συγκεκριμένων
εκδόσεων της συσκευής σας ή του συγκεκριμένου λειτουργικού της συστήματος.
Είναι δική σας ευθύνη να λάβετε προφυλάξεις για να αποφύγετε τη μόλυνση της
εφαρμογής με έναν ή περισσότερους ιούς και εν γένει παντός είδους κακόβουλο
λογισμικό.
Κατά συνέπεια, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η EKE αποποιείται κάθε
ευθύνη:






για τυχόν ανακρίβεια, διαφορά ή παράλειψη σχετικά με τις πληροφορίες, τον
πίνακα παρακολούθησης ή την υπενθύμιση που διατίθεται στην Εφαρμογή ή
με τη χρήση της Εφαρμογής,
για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από δόλια διείσδυση από τρίτο μέρος που
οδηγεί σε τροποποίηση ή απώλεια των πληροφοριών ή των υλικών που είναι
διαθέσιμα στην Εφαρμογή,
και γενικότερα για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, ειδικές, θετικές ή
αποθετικές, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση ή τις
συνέπειές τους, ακόμη και αν η EKE γνώριζε την πιθανότητα τέτοιων ζημιών
που προκλήθηκαν από i) πρόσβαση ή αδυναμία πρόσβασης στην Εφαρμογή,
(εφεξής η "ii) τη χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας ή
ιού που μπορεί να μολύνει τη συσκευή σας ή άλλο περιουσιακό σας στοιχείο
ή / και (εφεξής η "iii) την εμπιστοσύνη με την οποία αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε
πληροφορία που παρέχεται άμεσα ή έμμεσα από την Εφαρμογή.

2.7 Διαθεσιμότητα της Εφαρμογής

Αναγνωρίζετε ότι (εφεξής η "i) είναι τεχνικά αδύνατο να διατεθεί η Εφαρμογή χωρίς
ελαττώματα και ότι η EKE δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη γι' αυτά, (εφεξής η "ii) τα
ελαττώματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε προσωρινή μη διαθεσιμότητα της
Εφαρμογής, και (εφεξής η "iii) η λειτουργία της Εφαρμογής μπορεί να επηρεαστεί από γεγονότα
ή / και στοιχεία που δεν ελέγχει η EKE , όπως για παράδειγμα τα μέσα μετάδοσης και
επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και στη EKE ή / και τη EKE και άλλα δίκτυα.
Η EKE ή / και οι προμηθευτές της μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν ή να
διακόψουν, προσωρινά ή μόνιμα, ολόκληρη ή μέρος της Εφαρμογής,
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή / και της βελτίωσης ή /
και των αλλαγών στην Εφαρμογή. Η EKE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας της Εφαρμογής και των
συνεπειών της.
2.8 - Καταγγελία της Συμφωνίας
Η παρούσα Συμφωνία ισχύει έως ότου καταγγελθεί από εσάς ή τη EKE ή σε
περίπτωση που η Εφαρμογή δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο κατάστημα εφαρμογών
από το οποίο την λάβατε. Η παρούσα Συμφωνία και τα δικαιώματά σας που
απορρέουν από αυτήν μπορούν να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή. Τα δικαιώματά
σας βάσει αυτής της άδειας θα τερματιστούν αυτόματα χωρίς προειδοποίηση από τη
EKE εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας. Σε
περίπτωση καταγγελίας, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση της Εφαρμογής και να
καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα της Εφαρμογής που έχετε στην κατοχή σας. Η EKE
μπορεί να ανακαλέσει αμέσως την πρόσβασή σας στην Εφαρμογή. Η μη επιμονή
όσον αφορά την αυστηρή σας συμμόρφωση με την παρούσα Συμφωνία ή η μη
επιβολή της από πλευράς της EKE δεν συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά της.
2.9 - Διάφορα
Καμία εταιρική σχέση
Κανένα σημείο της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύεται ότι δημιουργεί κάποια
εταιρική σχέση, σχέση αντιπροσώπευσης ή εργασιακή σχέση ανάμεσα σε εσάς και
στη EKE .
Ολόκληρη συμφωνία
Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στη
EKE σχετικά με την Εφαρμογή και όλες οι προηγούμενες προτάσεις, συμφωνίες,
δηλώσεις, αναφορές και δεσμεύσεις ακυρώνονται και αντικαθίστανται ρητώς από την
παρούσα. Η παρούσα συμφωνία δεν επιτρέπεται να αλλάξει ή να τροποποιηθεί παρά
μόνο με γραπτό έγγραφο που υπογράφεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο
αξιωματούχο της EKE .
Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την EKE , τους
συνεργάτες της, τις θυγατρικές της, τους διευθυντές, τους αξιωματούχους, τους
υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές, τους δικαιοπάροχους και τους

τρίτους εταίρους από και έναντι όλων των απωλειών, των εξόδων, των
αποζημιώσεων και των εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών
δικηγόρων, από τυχόν παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από εσάς, στο μέγιστο
βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο [6]. Επίσης η παροχή της ΕΚΕ μέσω του APP
παύει οποιαδήποτε στιγμή αζημίως για την εταιρεία.
Σύγκρουση Όρων
Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας Συμφωνίας και
οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, οι όροι της παρούσας Συμφωνίας υπερισχύουν
ανάμεσα στη EKE και σε εσάς.
Διατήρηση της ισχύος των Όρων
Οι όροι της παρούσας Συμφωνίας εξακολουθούν να ισχύουν για εκείνες τις
υποχρεώσεις που δεν επηρεάζονται από οποιαδήποτε ακύρωση, καταγγελία ή
κατάργηση, δηλαδή τις υποχρεώσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, τον
περιορισμό της ευθύνης, τις εγγυήσεις και την αποποίηση εγγυήσεων.
Ειδοποιήσεις
Όλες οι ειδοποιήσεις, οι ερωτήσεις και οι λοιπές επικοινωνίες που απαιτείται να είναι
σε γραπτή μορφή στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να αποστέλλονται
στην ακόλουθη διεύθυνση:: info@hcs.gr

Γλώσσα
Οι Όροι είναι διαθέσιμοι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της
έκδοσης στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και της έκδοσης των Όρων στα ΑΓΓΛΙΚΑ αναγνωρίζετε
και συμφωνείτε ότι θα υπερισχύει η έκδοση στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ.
Εφαρμοστέο δίκαιο και κατανομή των δικαιοδοτικών διατάξεων
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (εφεξής η "ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ) ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή
ΑΞΙΩΣΗ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΘ’ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
3.1 - Εκδότης της Εφαρμογής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η "ΕΚΕ)

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η Εφαρμογή μπορεί να περιέχει στοιχεία που προστατεύονται από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε τρίτους και ειδικότερα:

