Όροι Χρήσης των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
έργου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων»

1. Κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από την χρήση
των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Μεταφορικό
Ισοδύναμο Καυσίμων» και σε περίπτωση διαφωνίας να απόσχει. Η χρήση των υποδομών
του έργου συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
2. Ο χρήστης των υποδομών του έργου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων» δηλώνει και
αποδέχεται ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι οποιαδήποτε δραστηριότητά του στα
Πληροφοριακά Συστήματα του έργου καθώς και η χρήση αυτών, θα συμμορφώνεται με τους
παρόντες όρους χρήσης και με την εκάστοτε (εθνική και ενωσιακή) ισχύουσα νομοθεσία.
3. Οι εκάστοτε χρήστες υποχρεούνται να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί
κατά του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και να
απαλλάξουν την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τους διευθυντές, υπαλλήλους, εργαζομένους, συνεργάτες και
αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και
των ευλόγων δικαστικών εξόδων), δικαστικές αποφάσεις και άλλες δαπάνες ή απαιτήσεις
τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις: δικαιωμάτων τρίτων, όπως ενδεικτικά των
δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων κ.α.
σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η ΕΔΥΤΕ ΑΕ δεσμεύονται από τις
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ)
2016/679 και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), όπως κάθε φορά ισχύουν, για την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της δράσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
ως «εκτελούσα την επεξεργασία» συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και
διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της δράσης σύμφωνα με τις
εντολές και για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», δηλαδή του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σκοπό την ορθολογική διαχείριση της και
λειτουργίας της δράσης.
8.
Τα
δεδομένα
των
χρηστών
συλλέγονται,
επεξεργάζονται
και
κοινοποιούνται/διαβιβάζονται για τις ανάγκες της παροχής της δράσης για την επικοινωνία
με τους χρήστες και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν. Η ΕΔΥΤΕ
Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποκλειστικά και μόνο
για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών και σύμφωνα με τις οδηγίες και για
λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα δεδομένα αυτά είναι
κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των
ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Η
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλει ο χρήστης,
κατά την οριστική υποβολή της δήλωσής του, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης και
κυρίως στους κανόνες του ενωσιακού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
9. Η ΕΔYΤE Α.Ε. και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεσμεύεoνται να
τηρούν το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλει ο χρήστης και
να τα επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δράσης και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Η ΕΔΥΤΕ

Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνουν όλα τα
κατάλληλα, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την
προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη
διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
10. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής,
Περιορισμού της επεξεργασίας, Φορητότητας των δεδομένων και να απευθυνθούν στο
Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 215-215-7844 ή ηλεκτρονικά στο
https://metaforikoisodynamo.gr/Contact.aspx.
7. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν ευθύνονται για το
περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω
«συνδέσμων» ο παρών δικτυακός τόπος, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα
που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει
ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων,
όπου και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους
γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε
μορφής δέσμευση για την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
8. Σε κάθε περίπτωση η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη
προειδοποίηση των χρηστών, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο, οι δε
χρήστες οφείλουν κάθε φορά που κάνουν χρήση των υποδομών να παρακολουθούν τις
σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον δεν διακόπτουν τη χρήση, συνάγεται η ρητή και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.
9. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο
ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί, ενώ
οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη
αδράνεια της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να
επιβάλουν συμμόρφωση με τους παρόντες όρους, δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από
τους όρους αυτούς.

