ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ενεργός Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2013
ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΧΑΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ.
Οι Επιχειρήσεις Διεθνούς Δικτύωσης, ΒΝΙ, ΙΝC, (που εφεξής θα αναφέρονται ως ΒΝΙ) παρέχουν
αυτή την Ιστοσελίδα και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες νοουμένου ότι θα τηρείτε τους όρους και
τις αιρέσεις που καθορίζει η παρούσα Συμφωνία Επιτακτικών Όρων και Αιρέσεων (που εφεξής
θα αναφέρεται ως «η Συμφωνία»).
Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει μικρές-σελίδες που είναι προσβατές και εν μέρει τελούν
υπό τον έλεγχο των προνομιακών δικαιοδόχων (που εφεξής θα αναφέρονται ως «οι
δικαιοδόχοι»). (Τέτοιες μικρές-σελίδες είναι οι Περιφερειακές και Κεφαλήσιες Ιστοσελίδες).
Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τη χρήση της, ο δικαιοδόχος συμφωνεί να τηρεί τους
όρους που καθορίζονται κατωτέρω και αντιλαμβάνεται ότι ο Επισκέπτης βασίζεται στους
Όρους Χρήσεως και στην Πολιτική Εχεμύθειας που περιλαμβάνεται ενθάδε. Ο δικαιοδόχος
που έχει πρόσβαση στις πληροφορίες Επισκεπτών συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους Όρους
Χρήσεως και την Πολιτική Εχεμύθειας ως εάν να είχε συνάψει ο ίδιος Συμφωνία με τον
Επισκέπτη.
Η παρούσα Συμφωνία και οι Όροι και Αιρέσεις που καταχωρίζονται στην Πολιτική Εχεμύθειας,
ή άλλως ενσωματώνονται με αναφορά, διέπουν τη σχέση σας με το ΒΝΙ, του Επισκέπτη (ή του
μέρους με το οποίο το ΒΝΙ ή κάποιος δικαιοδόχος ήδη έχει συνάψει συμφωνία). Η παρούσα
Συμφωνία συμπληρώνει τέτοιες άλλες συμφωνίες όσον αφορά την εκ μέρους σας χρήση της
Ιστοσελίδας. Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΟΜΙΚΩΣ ΔΕΣΜΕΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ , ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ
ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. Αναγνωρίζετε ότι έχετε ότι έχετε διαβάσει
και αντιληφθεί τους όρους και αιρέσεις της παρούσας Συμφωνίας Επιτακτικών Όρων (ή/και
είχατε την ευκαιρία να συμβουλευθείτε δικηγόρο) και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από
όλες τις διατάξεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω Επιτακτικούς Όρους Χρήσεως και την
Πολιτική Εχεμύθειας, δεν πρέπει να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Προγράμματος και
οφείλετε να πλοηγήσετε αμέσως και να εξέλθετε αμέσως από αυτή την τοποθεσία.
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Οι λέξεις «εσείς» και «σας» και εν γένει το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αναφέρονται σε
οποιοδήποτε πρόσωπο προσβαίνει στις Ιστοσελίδες του ΒΝΙ ή χρησιμοποιεί το εν λόγω
Πρόγραμμα. Οι λέξεις «εμείς,» «μας,» και εν γένει το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού
αναφέρονται στο ΒΝΙ. Ορισμένοι όροι που καθορίζονται ενθάδε που αναφέρονται στο ΒΝΙ
δύνανται να αναφέρονται επίσης σε Δικαιοδόχο.
To BNI δύναται οποτεδήποτε και κατά τη μονομερή διακριτική μας ευχέρεια να αναθεωρεί την
παρούσα Συμφωνία αναρτώντας τροποποιητική Συμφωνία στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να
ελέγχετε αυτήν την Ιστοσελίδα, κατά περιοδικά διαστήματα, για αλλαγές στη Συμφωνία. Κάθε
φορά που γίνεται αλλαγή θα περιλαμβάνουμε δηλώσεις αποδοχής με τη μέθοδο click-through.
Η εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας ή του Προγράμματος μετά την ανάρτηση
αναθεωρημένης συμφωνίας συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης Συμφωνίας. Εάν δεν
αποδεχθείτε τις αλλαγές, οφείλετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας και να απέχετε από τη
χρήση της Ιστοσελίδας και του Προγράμματος. Η εκ μέρους σας συνεχιζόμενη χρήση της
Ιστοσελίδας και του Προγράμματος θα δηλοί αποδοχή αυτών των όρων.
Περαιτέρω, το ΒΝΙ επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή
μόνιμα, την Ιστοσελίδα, (ή οποιοδήποτε μέρος της) χωρίς να απευθύνει προειδοποίηση σε
σας. Συμφωνείτε ότι το ΒΝΙΖ και οι δικαιοδόχοι δεν θα είναι υπόλογοι σε εσάς ή σε
οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της
Ιστοσελίδας, ή οποιασδήποτε ύλης ως αυτή καθορίζεται κατωτέρω.
Σημειώνουμε επίσης ότι ως μέλος του ΒΝΙ, μέλος ηγετικής ομάδας, μέλος ηγετικής ομάδας
στήριξης, διευθυντής, διευθυντής σύμβουλος, πρέσβης, υπάλληλος, ανεξάρτητος
συμβασιούχος ή αξιωματούχος που κατέχει θέση με συμφωνία στο ΒΝΙ, έχετε επίσης
συμφωνήσει να συμμορφώνεστε με τους όρους συμπεριφοράς, και οφείλετε να
χρησιμοποιείτε αυτή την τοποθεσία σύμφωνα με αυτούς τους όρους.
Στην έκταση που βρίσκεστε σε χώρα που κωλυσιπλοείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή
βρίσκεστε στον κατάλογο των Ειδικώς Προσδιοριζόμενων Υπηκόων του Γενικού Λογιστηρίου
των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα ενεργείτε εμπορικές δραστηριότητες σ’ αυτή την τοποθεσία.
Στην έκταση που βρίσκεστε σε χώρα οι νόμοι της οποίας δεν αναγνωρίζουν τις επιταγές της
παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε συμβατικώς να συμμορφώνεστε με τις
διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας στην πλήρη έκταση που προβλέπει ο νόμος και να
αποζημιώσετε το ΒΝΙ για οποιαδήποτε διάταξη που δεν δύναται να τεθεί σε ισχύ κατά τρόπο
που θα προσδιορισθεί από διαιτητή που θα επιλεγεί από το ΒΝΙ.
Εάν έχετε απορίες για αυτή τη Συμφωνία ή τις λοιπές συμφωνίες, παρακαλείσθε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο ΒΝΙ@ΒΝΙ.com
2

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε συμπεριφορά συνδεόμενη με την Ιστοσελίδα «ΒΝΙ
Connect” (που εφεξής θα αναφέρεται ως «η Ιστοσελίδα») η οποία ευρίσκεται εκτός του
Ιστοχώρου ΒΝΙ.Connect.com, ως επίσης και οποιασδήποτε συνδεόμενης ή επικουρικής
ιστοσελίδας η οποία λειτουργεί εκτός του κρηπιδώματος ΒΝΙ Connect, επιπρόσθετα προς την
Ιστοσελίδα ΒΝΙ.Connect.com.
Στην έκταση που έχετε επισκεφθεί αυτήν την τοποθεσία καταχωρίζοντας όνομα ιστοχώρου
διαφορετικό από το ΒΝΙ.Connect.com, συμβουλεύεστε ότι αυτοί οι όροι εξακολουθούν να
διέπουν τη συμπεριφορά σας.
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ενόσω και καθόσον συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας συμφωνίας και με όλα τα
συνδεόμενα έγγραφα που ενσωματώνονται, το ΒΝΙ δια της παρούσης σας παρέχει
περιορισμένη, ανακλητή, μη εκχωρητή, μη διαιρετή, μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στην
Ιστοσελίδα μέσω συνήθους φυλλομετρητή περιήγησης για να βλέπετε την Ιστοσελίδα και όλο
το Περιεχόμενο και την Ύλη που περιλαμβάνει με σκοπό να εκτίθεται σε δημόσια θέα. Η
συμφωνία αντανακλά τα νομικά σας δικαιώματα και ευθύνες και πρέπει να διαβαστεί
προσεκτικά. Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων ή αιρέσεων της παρούσας Συμφωνίας
συνεπάγεται άμεσο τερματισμό αυτής της περιορισμένης άδειας.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι ενσωματώνονται διά του παρόντος άρθρου στην παρούσα
Συμφωνία με αναφορά, και η συναίνεση σας στη Συμφωνία σας δεσμεύει να συμμορφώνεστε
με όλους τους όρους στα ακόλουθα έγγραφα:
1. Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2. Πολιτική Παραπόνων, περιλαμβανομένων των παραπόνων αναφορικά με τα εμπορικά
σήματα.
3. Πολιτική Εχεμύθειας.
4. Πολιτική Κώδικα Απ’ Ευθείας Σύνδεσης
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Τα ακόλουθα είναι τα προσόντα για να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, και δια του παρόντος
εγγυείστε ότι πληροίτε όλα τα απαιτούμενα προσόντα νομιμοποίησης.
1. Έχετε συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.
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2. Είστε κατά τον τρέχοντα χρόνο σε καλή θέση και φήμη σε κεφάλαιο του ΒΝΙ και έχουν
εξοφληθεί πλήρως μέσα στη δέουσα προθεσμία όλες οι οφειλές σας για την εν λόγω
ιδιότητα του μέλους, ή είστε διευθυντής, υπάλληλος ή ανεξάρτητος συμβασιούχος του
ΒΝΙ ή του προνομιακού δικαιώματος ή είστε δικαιοδόχος του ΒΝΙ σε καλή θέση και
φήμη.
3. Δεν έχετε προηγουμένως αποπεμφθεί, ανασταλθεί, ούτε έχετε παυθεί από τη χρήση
της ιστοσελίδας.
4. Δεν είστε ανταγωνιστής του ΒΝΙ, ούτε εργάζεστε, συμβουλεύετε ή κατ’ άλλον τρόπο
βοηθάτε ανταγωνιστή του ΒΝΙ. Και
5. είστε πλήρως εξουσιοδοτημένος και ικανός να συνάψετε αυτή τη συμφωνία και η
προσχώρηση σας σ’ αυτή τη συμφωνία δεν παραβιάζει οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή
δικό σας νομικό ή δικαίωμα τρίτου μέρους.
ΠΩΣ ΓΙΝΕΣΤΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Μπορείτε να γίνετε χρήστης της Ιστοσελίδας με τους εξής τρόπους:
Εάν δεν είστε επί του παρόντος ενεργό μέλος του ΒΝΙ, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για
να πάρετε όνομα χρήστη και να ζητήσετε να τύχετε απάντησης για να ενταχθείτε στο ΒΝΙ ή
μπορείτε να συμπληρώσετε αίτηση με απ’ ευθείας σύνδεση. Εάν συμπληρώσετε αίτηση με
απ’ ευθείας σύνδεση, δέον να απαντήσετε ειλικρινώς όλες τις ερωτήσεις στην εν λόγω
αίτηση εγγυώμενος ότι οι απαντήσεις σας είναι απαντήσεις είναι αληθείς. Ενδέχεται να
σας υποβληθείτε σε πρόσθετους όρους, τους οποίους δέον να αποδεχθείτε πριν να
καταθέσετε την αίτησή σας. Εάν υποβάλετε αίτημα ή παράκληση να επικοινωνήσουμε μαζί
σας, το ΒΝΙ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ή να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που
δίδετε σύμφωνα με την [Πολιτική Εχεμύθειας].
Εάν επισκεφθείτε συνάντηση Κεφαλαίου του ΒΝΙ, μέλος του εν λόγω Κεφαλαίου ή
αντιπρόσωπος ή δικαιοδόχος του ΒΝΙ δύναται να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα
πληροφορίες που συνέλεξε από σας κατά το χρόνο της επίσκεψης. Δύναται να σας σταλεί
μήνυμα από το ΒΝΙ ή από την Ιστοσελίδα το οποίο να σας καλεί να ενταχθείτε στο ΒΝΙ
συμπληρώνοντας αίτηση με απ’ ευθείας σύνδεση, και τέτοιο μήνυμα δύναται να σας
παραχωρήσει όνομα χρήστη και κωδικό για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.
Εάν συμπληρώσετε έντυπη αίτηση για ενταχθείτε κατά τη διάρκεια συνάντησης του ΒΝΙ,
μέλος ή εκπρόσωπος ή δικαιοδόχος του ΒΝΙ δύναται να καταχωρίσει πληροφορίες από την
αίτησή σας στην Ιστοσελίδα. Δύναται να σας αποσταλεί μήνυμα απ0ό το ΒΝΙ, δικαιοδόχο ή
στην Ιστοσελίδα, και τέτοιο μήνυμα δύναται να σας παραχωρήσει όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.
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Εάν είστε ήδη μέλος του ΒΝΙ, μέλος του Κεφαλαίου σας, αντιπρόσωπος ή δικαιοδόχος
δύναται να μεταφέρει στην Ιστοσελίδα πληροφορίες για σας, ήδη υπάρχουσες από την
εγγραφή σας ως μέλους και η Ιστοσελίδα, ή αντιπρόσωπος ή δικαιοδόχος του ΒΝΙ δύναται
να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας προμηθεύσουν με όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ενώ το ΒΝΙ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να διασφαλίζει ότι η Ιστοσελίδα είναι
διαθέσιμη κατά πάντα χρόνο, το ΒΝΙ δεν εγγυάται, διατείνεται ή εξασφαλίζει ή πρόσβαση
στην Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς διακοπή ή απαλλαγμένη από λάθη, και το ΒΝΙ δεν εγγυάται
ότι οι χρήστες θα μπορούν να προσβαίνουν ή να χρησιμοποιούν όλα ή μερικά από τα
περιεχόμενα της Ιστοσελίδας κατά πάντα χρόνο.
Το ΒΝΙ δύναται κατά πάντα χρόνο να μεταβάλλει, αναστέλλει ή να μη συνεχίζει εν μέρει ή
εν όλω τις επόψεις της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης οποιουδήποτε
περιεχομένου ή τον ιδιαίτερο λογαριασμό χρήστη που έχετε, κατά τη μονομερή του
διακριτική ευχέρεια. Το ΒΝΙ δύναται επίσης να θέτει όρια στη χρήση ή πρόσβαση σε
ορισμένα περιεχόμενα ή μεριδίων της Ιστοσελίδας, ή να παρεμποδίζει την πρόσβαση σε
οποιοδήποτε μέρος ή σε όλη την Ιστοσελίδα, σ’ όλες τις περιπτώσεις χωρίς προειδοποίηση
ή ευθύνη. Δεν σας επιτρέπεται να δοκιμάζετε να έχετε πραγματική πρόσβαση σε εκείνα τα
μερίδια της ιστοσελίδας στα οποία δεν είστε αδειούχος.
O σκοπός της Ιστοσελίδας είναι να παρέχει υπηρεσίες στους δικαιοδόχους του ΒΝΙ, στο
προσωπικό τους, τους διευθυντές, στους Διευθύνοντες Συμβούλους και στα μέλη για να
διευκολύνει τη δικτύωση τους με άλλα μέλη του ΒΝΙ. Η Ιστοσελίδα δεν επιζητεί να
αποτελεί εργαλείο εμπορίας για τη πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών ορισμένης κατηγορίας
(εκτός από τις εγκεκριμένες αγγελίες ή διαφημίσεις του ΒΝΙ) και η χρήση της Ιστοσελίδας
για εμπορική προώθηση άλλων, μέσα ή έξω από την Ιστοσελίδα, χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση του ΒΝΙ απαγορεύεται αυστηρώς. Η ραδιοφωνική εκπομπή και παρενόχληση
απαγορεύονται ρητώς. Η άντληση, συλλογή ρακών ή αναζήτηση δεδομένων που μπορούν
να χρησιμεύσουν για εμπορικές πράξεις επίσης απαγορεύονται. Εάν έχετε απορία για το
κατά πόσον μια πρακτική είναι αποδεκτή, παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΒΝΙ στο
ΒΝΙ@ΒΝΙ.com
To BNI υποχρεούται να τηρεί την Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε πληροφορία, Περιεχόμενο,
Υποβαλλόμενα Θέματα, Ύλη, ή άλλα ζητήματα που υποβάλλετε, αναρτάτε ή διαθέτετε στην
Ιστοσελίδα, ή που άλλως διατίθενται στην Ιστοσελίδα. Το ΒΝΙ επιφυλάσσει το δικαίωμα να
αναχαιτίζει, να μετακινεί ή να αχρηστεύει υλικό διαθέσιμο ή αναρτώμενο από εσάς στην
Ιστοσελίδα ως μέρος του λογαριασμού σας, με ή χωρίς ειδοποίηση κατά πάντα χρόνο. Για
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αποφυγή αμφιβολίας, το ΒΝΙ δεν έχει υποχρέωση να αποθηκεύσει, να τηρήσει ή να σας
παράσχει αντίγραφο οποιασδήποτε πληροφορίας, Περιεχομένου, Υποβληθέντος Θέματος,
Ύλης ή άλλων ζητημάτων που εσείς ή άλλος χρήστης υποβάλλει στην Ιστοσελίδα καθ’
οιονδήποτε τρόπο.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το ΒΝΙ ή Δικαιοδόχος δύναται να σας αποστέλλει
σημαντικές ειδοποιήσεις ή άλλες πληροφορίες σχετιζόμενες με την Ιστοσελίδα με
ηλεκτρονικό μήνυμα ή δι’ άλλου μέσου περιλαμβανομένου του κινητού τηλεφώνου ή
άλλης φορητής συσκευής ή τηλεομοιοτύπου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το ΒΝΙ ή
Δικαιοδόχος δεν έχουν ευθύνη σχετιζόμενη ή απορρέουσα από δική σας παράλειψη να
τηρείτε ακριβείς ή μέχρι στιγμής πληροφορίες ή άλλες πληροφορίες κατατομής προσώπου
ή σχετιζόμενες με δική σας παράλειψη να λάβετε σημαντικές ή κρίσιμες πληροφορίες
αναφορικά με την Ιστοσελίδα.
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΝΙ
Μη εναντιουμένης αντιθέτου συμφωνίας που έχετε με το ΒΝΙ ή/και με Δικαιοδόχο ή που
πηγάζει από κανόνα ή από κανονισμό του ΒΝΙ, αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι άλλοι
χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας δύνανται να ανήκουν στο ίδιο επάγγελμα ή επιχειρησιακή
τάξη όπως και εσείς και χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, δεν ενίστασθε στη συμμετοχή σ’
αυτήν πρόσθετων ατόμων. Περαιτέρω αντιλαμβάνεσθε και συμφωνείτε ότι λόγω της απ’
ευθείας σύνδεσης της Ιστοσελίδας, η συμμετοχή στην Ιστοσελίδα πολλαπλών ατόμων του
ιδίου επαγγέλματος ή επιχειρησιακής τάξης δεν συγκρούεται με την κεφαλήσια πολιτική
του ΒΝΙ που αποκλείει τη συμμετοχή πλειόνων σε κεφάλαιο του ΒΝΙ πέραν του ενός
ατόμου κατ’ επάγγελμα ή κατά επιχειρησιακή τάξη.
Επί πλέον η συμμετοχή στην Ιστοσελίδα ΒΝΙ.Connect δεν συνιστά υποκατάσταση της
εμπλοκής σας στο Κεφάλαιο σας.
ΡΗΤΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Το ΒΝΙ αναγνωρίζει ότι τα κεφάλαια και οι περιφέρειες είχαν σε χρήση αυτόνομες
ιστοσελίδες για να προωθούν την επιχείρηση του ΒΝΙ και να οικοδομούν καλή φήμη για
την οργάνωση. Η Ιστοσελίδα ΒΝΙConnect προσφέρει νέο μοντέλο για να ενισχύσει την
οργάνωση. Σύμφωνα με τα Σημαδεύοντα Επίπεδα του ΒΝΙ, αντιλαμβάνεσθε και
συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε Όνομα Ιστοχώρου του ΒΝΙ (ως αυτό προσδιορίζεται στην
παρούσα παράγραφο) δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό της
οικοδόμησης καλής φήμης στο κεφάλαιο ή στην περιφέρεια που κάμνει χρήση του εν λόγω
Ονόματος Ιστοχώρου και για τον απώτερο σκοπό της οικοδόμησης καλής φήμης στο ΒΝΙ.
Ως εκ τούτου, ως προϋπόθεση να γίνετε χρήστης, και ως προϋπόθεση να συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχει, δια της παρούσης
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εκχωρείτε στο ΒΝΙ οποιοδήποτε συμφέρον τυγχάνει να έχετε σε Όνομα Ιστοχώρου του ΒΝΙ,
περιλαμβάνον αλλά μη περιοριζόμενο σε συμφέρον στην εγγραφή στο όνομα του
ιστοχώρου για οποιοδήποτε Όνομα Ιστοχώρου του ΒΝΙ. Κατά παράκληση του ΒΝΙ,
συμφωνείτε να εκτελείτε οποιαδήποτε περαιτέρω έγγραφα ή/και συμφωνίες ευλόγως
αναγκαίες για να μεταβιβάσετε τα εν λόγω δικαιώματα στο ΒΝΙ και συμφωνείτε να
συνεργαστείτε πλήρως για τη μεταβίβαση οποιασδήποτε εγγραφής Ονόματος Ιστοχώρου
στο ΒΝΙ. Όνομα Ιστοχώρου του ΒΝΙ σημαίνει οποιοδήποτε όνομα ιστοχώρου στο διαδίκτυο
που ενσωματώνει την εμπορική επωνυμία «ΒΝΙ,» ή οποιοδήποτε όνομα ιστοχώρου, είτε
περιλαμβάνει την εμπορική επωνυμία «ΒΝΙ,» που εχρησιμοποιείτο από κεφάλαιο ή
περιφέρεια του ΒΝΙ συνδεόμενο με τις εργασίες ή τη διαχείριση του εν λόγω κεφαλαίου ή
της εν λόγω περιφέρειας. Συμφωνείτε να απέχετε από τη δημιουργία, αγορά, εγγραφή ή
χρήση οποιουδήποτε τέτοιου ιστοχώρου στο μέλλον, και συμφωνείτε ότι οποιοσδήποτε
τέτοιος ιστοχώρος εκχωρείται στο ΒΝΙ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ
Το ΒΝΙ καθιστά διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα τις πληροφορίες και την ύλη, που
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις περιλήψεις, κατατομές των χρηστών,
επαγγελματικές περιλήψεις, κείμενα, άρθρα, βίντεο, εικόνες, γραφικά, δημοσιεύσεις,
ειδήσεις, επισκοπήσεις, άρθρα, σεμινάρια, πληροφορίες αναφορικά με τα μέλη του ΒΝΙ,
παιδαγωγικά και οποιαδήποτε παρόμοια ύλη που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα (την Ύλη),
για γενικούς πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.
Η Ύλη δεν αποσκοπεί να αποτελέσει, και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ, χρηματοδότηση, φόρο, επένδυση,
ιατρική ή νομική επιχειρησιακή παροχή συμβουλών. Όσοι προσβαίνουν στην Ύλη δεν
ενεργούν πράξεις βασιζόμενες σ’ αυτήν χωρίς προηγουμένως να ζητήσουν επιχειρησιακή
νομική, χρηματοδοτική, ιατρική ή άλλη παρόμοιας φύσης συμβουλή. Ως τέτοια, η Ύλη δεν
είναι γενικής φύσεως, και δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο παροχής συμβουλών με επαγγελματίες συμβούλους.
Παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε επαγγελματία σύμβουλο εάν έχετε ερωτήσεις που
αφορούν οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα θέματα. Ούτε το ΒΝΙ, ούτε οι συνδεόμενες
Ιστοσελίδες, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι, λειτουργοί ή διευθυντές ή Δικαιοδόχοι θα
ευθύνονται για οποιεσδήποτε αποφάσεις που τυχόν θα κάμετε.
Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες, περιλαμβανομένων
λαθών ή ανακριβειών σχετιζομένων με την τιμή, τις πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν
ή με την υπηρεσία, περιγραφή προϊόντος ή κατά πόσον αυτό είναι διαθέσιμο και ενδέχεται
να μη είναι πλήρης ή τρέχουσα. Το ΒΝΙ επιφυλάσσει το δικαίωμα να διορθώνει
οποιαδήποτε λάθη, ανακριβή στοιχεία ή παραλείψεις (περιλαμβανομένου και του χρόνου
μετά την υποβολή, βεβαίωση ή και επιβάρυνση στην πιστωτική σας κάρτα) και να αλλάζει,
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ή να εκσυγχρονίζει πληροφορίες καθ’ οιονδήποτε χρόνο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι τέτοια λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δύνανται να
αφορούν την τιμολόγηση ή διάθεση, και επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να ανακαλούμε ή να
αρνούμαστε οποιαδήποτε παραγγελία που έγινε με βάση μη ορθή τιμολόγηση ή
πληροφορία κατά πόσον ένα αγαθό είναι διαθέσιμο.
Έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια να παραθέτουμε με ακρίβεια και αξιοπιστία όσο αυτό
είναι δυνατόν, τα χρώματα, μεγέθη, διαστάσεις, ύλες, υφή, και όλες τις άλλες φυσικές
επόψεις («Απεικόνιση») των αγαθών τα οποία εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Εν τούτοις
δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν παρέχουμε εγγύηση, υπόσχεση ή συμφωνία ότι
οποιοδήποτε απεικονιζόμενο ή περιγραφόμενο προϊόν συνάδει στην πραγματικότητα με
την Απεικόνιση ή την περιγραφή του.
Οποιαδήποτε παράθεση τιμής, πληροφορία περί υπηρεσίας ή οποιαδήποτε πληροφορία
αναφορικά με την παροχή και το τίμημα για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσία
προσφερόμενη από το ΒΝΙ παρέχονται μόνον για πληροφοριακούς και διευκρινιστικούς
σκοπούς. Το ΒΝΙ δεν εγγυάται, και δεν παρέχει εξασφάλιση, υπόσχεση, ή συμφωνεί ότι
οποιαδήποτε απεικονιζόμενα ή περιγραφόμενα αγαθά ή υπηρεσίες τω όντι προσφέρονται
ή συνάδουν με την περιγραφή τους στην Ιστοσελίδα. Το ΒΝΙ επιφυλάσσει το δικαίωμα να
παύσει την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών ή ωφελημάτων σε οποιοδήποτε μελλοντικό ή
υφιστάμενο μέλος ή πελάτη, καθ’ οιονδήποτε χρόνο σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς
προειδοποίηση ή ευθύνη.
Αναρτώντας πληροφορίες, επιβεβαιώνετε τη συμφωνία ότι συμμορφώνεστε με τον Κώδικα
Δεοντολογίας του ΒΝΙ, ως επίσης και με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Απ’ Ευθείας
Σύνδεσης του ΒΝΙ. Εν τούτοις, ενώ οι τρίτοι παρεμποδίζονται κατά παρόμοιο τρόπο, το
διαδίκτυο υπόκειται σε παρείσδυση και οι κωδικοί πρόσβασης ενίοτε κλέβονται ή
υφαρπάζονται. Ως εκ τούτου, πριν να ενεργήσετε με βάση συμβουλή ή παραπομπές από
άλλους, μπορείτε να προβαίνετε σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση της συμβουλής ή των
παραπομπών.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τη συμμόρφωση σας με τον Κώδικα
Δεοντολογίας της Απ’ Ευθείας Σύνδεσης, ως επίσης και τους παρόντες κανόνες
συμπεριφοράς, όλους τους λοιπούς όρους της Συμφωνίας και τις πολιτικές,
κατευθυντήριες γραμμές και τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει την εκ μέρους σας
συμμετοχή ως μέλους του ΒΝΙ, ή από άλλη συμφωνία με το ΒΝΙ ή με Δικαιοδόχο.
Περαιτέρω συμφωνείτε ειδικότερα να μη προβαίνετε σε ενόχληση, εκφοβισμό, δυσμενή
διάκριση ή άλλη μη επιθυμητή ή ανάρμοστη συμπεριφορά.
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Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμόσιμους νόμους, κανόνες και
κανονισμούς, όταν προσβαίνετε ή/και όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή/και την Ύλη.
Δέον να παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες κατά πάντα χρόνο, σε οποιαδήποτε
Ύλη, Περιεχόμενο, Πρόταση ή άλλη ύλη που παρέχετε ή αναρτάτε στην Ιστοσελίδα.
Συμφωνείτε να αναθεωρείτε και να συμμορφώνεστε έγκαιρα με όλα τα μηνύματα που
λαμβάνετε από το ΒΝΙ αναφορικά με την Ιστοσελίδα.
Οι Δικαιοδόχοι συμφωνούν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμόσιμους νόμους,
κανόνες, και κανονισμούς όταν προσβαίνουν ή/και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή/και
οποιαδήποτε Ύλη. Οι δικαιοδόχοι θα λαμβάνουν επίσης μέτρα να διασφαλίζουν ότι τα
δεδομένα ασφάλειας και οι κανόνες εχεμύθειας τηρούνται και ότι διασφαλίζεται η
προστασία των εντολών για την ανταλλαγή πληροφοριών με το ΒΝΙ.
Θα φυλάσσετε τον κωδικό χρήστη και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται για να
μπαίνετε στην Ιστοσελίδα, εάν τυγχάνει να είναι εφαρμόσιμη, εμπιστευτική και ασφαλή.
Το ΒΝΙ δεν ευθύνεται για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας ή στην
κατατομή από άλλους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και οποιαδήποτε διακλάδωση τέτοιας
πρόσβασης, και δεν θα λαμβάνει μέτρα για να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε λογαριασμό
μέχρι να λάβει ειδοποίηση εκ μέρους σας. Υπό συνθήκες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, το
ΒΝΙ δύναται να καταβάλει εύλογες προσπάθειες με εύλογη ταχύτητα για να
απενεργοποιήσει, κλειδώσει ή άλλως πως αντιμετωπίσει την περίπτωση σας. Σε περίπτωση
που θα θέλατε να καταγγείλετε παράβαση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ΒΝΙ@ΒΝΙ.com με θέμα «Account Breach Notice».
Μόνον εσείς είστε υπεύθυνος για τις αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας.
Το ΒΝΙ δύναται να επιλύει διαφορές μεταξύ σας, και δύναται να τερματίσει το λογαριασμό
σας κατά πάντα χρόνο, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια εν τούτοις, το ΒΝΙ
δεν έχει υποχρέωση να ρυθμίζει τέτοιες αλληλεπιδράσεις ή να προβαίνει σε συγκεκριμένες
ενέργειες.
Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για παράνομο ή απατηλό σκοπό,
περιλαμβανομένης της ψευδούς παραστάσεως προσώπου ή οντότητας, στην οποία
περιλαμβάνονται περαιτέρω υπάλληλοι, όργανα ή αντιπρόσωποι του ΒΝΙ ή να εκφράζετε ή
να αφήνετε να νοηθεί ότι το ΒΝΙ υποστηρίζει δήλωση την οποία κάμνετε. Δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία λαμβανόμενη από την Ιστοσελίδα για να
ενοχλήσετε, προξενήσετε βλάβη ή να εκφοβήσετε άλλους ή να επικοινωνήσετε μαζί τους
χωρίς την άδεια τους.
Δεν δύνασθε να τροποποιείτε, προσαρμόζετε, μεταφράζετε, αντιγράφετε, ανασκευάζετε,
απανθίζετε ή αποσυναρμολογείτε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ή της Ύλης.
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Περαιτέρω δεν επιτρέπεται να επεμβαίνετε ή να διακόπτετε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας
μέσω υφαρπαγής, ή παραμόρφωσης μέρους της Ιστοσελίδας, κατά τρόπο που να
περιορίζει ή να παρεμποδίζει τη χρήση της από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Περαιτέρω
απαγορεύετε να μεταδίδετε ή να καθιστάτε διαθέσιμη σε σχέση με την Ιστοσελίδα
οποιαδήποτε απόκρουση υπηρεσιακής προστασίας επιτρέποντας έκθεση σε ιό, σκώληκα,
Τρωικό άλογο, ρίζωμα ή άλλο επιβλαβή κώδικα ή επιβλαβή δράση. Επίσης δεν δύνασθε να
επεμβαίνετε ή να παραβιάζετε σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα το δικαίωμα επισκέπτη ή
χρήστη σε εχεμύθεια ή άλλα δικαιώματα, ή να αντλείτε, αποκομίζετε ή συλλέγετε
προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες ή χρήστες τη Ιστοσελίδας,
χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση τους.
Επίσης είναι έκνομος πράξη εκ μέρους σας συνιστώσα πώληση, μεταπώληση, μεταβίβαση,
παραχώρηση άδειας ή εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς οποιαδήποτε χρήση ή
πρόσβαση (περιλαμβανομένης της κοινοποίησης κωδικού πρόσβασης ή πληροφορίας
εισέλευσης) στην Ιστοσελίδα ή στην Ύλη. Δεν δύνασθε να αντλείτε ή να αποκομίζετε
πληροφορίες από την Ιστοσελίδα ή από χρήστη της Ιστοσελίδας, ούτε να χρησιμοποιείτε
την ιστοσελίδα για να προσελκύσετε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας, είτε μέσω της
λειτουργικότητας της, είτε μέσω λειτουργικότητας ευρισκομένης εκτός της Ιστοσελίδας.
Δεν δύνασθε να πλαισιώνετε, καθρεφτίζετε, συνδέεστε ευθέως ή να κάνετε οποιαδήποτε
παρόμοια χρήση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, εν όλω ή εν μέρει, η οποία
συμπεριλαμβάνει την πνευματική ιδιοκτησία του ΒΝΙ ή οποιουδήποτε άλλου μέρους χωρίς
προηγούμενη ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάτω από καμιά περίσταση δεν επιτρέπεται
να συνδέεστε με την τοποθεσία χρησιμοποιώντας μέθοδο που παρακάμπτει το στάδιο του
κωδικού χρήσεως και εισέλευσης. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους σας πρόσβαση σε μέρος
της Ιστοσελίδας που δεν είναι δημόσιο ή δεν εκτίθεται σε χρήστες για γενική πρόσβαση,
ούτε απόπειρα να καταπατήσετε οποιαδήποτε μέτρα ασφάλειας τοποθετημένα στην
Ιστοσελίδα.
Καθ’ ην έκταση έχετε πρόσβαση και μπορείτε να κατεβάσετε οποιοδήποτε Πρόγραμμα,
που διατίθεται από το ΒΝΙ μέσω της Ιστοσελίδας (που εφεξής θα αναφέρεται ως
«Πρόγραμμα»), τέτοιο Πρόγραμμα αποτελεί συγγραφικό δικαίωμα του ΒΝΙ ή/και
διαφόρων τρίτων εκδοχέων. Η εκ μέρους σας χρήση του Προγράμματος διέπετε από τους
όρους της συμφωνίας άδειας τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή
περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε πρόγραμμα συνοδευόμενο ή περιλαμβάνον συμφωνία άδειας τελικού
χρήστη, εκτός εάν προηγουμένως αποδεχθείτε τους όρους τέτοιας συμφωνίας. Οιαδήποτε
εγγύηση ισχύουσα αναφορικά με το Πρόγραμμα, θα καθορίζεται στους όρους της
Συμφωνίας Άδειας και ουδεμία πρόσθετη εγγύηση προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.
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Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες αναφορικά με τους υπό αναφορά όρους, παρακαλείσθε
να συμβουλευθείτε το ΒΝΙ πριν να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε προγράμματα.
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΗ ΥΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΓ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ στις $50,000 ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΝΙ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ Ή ΚΑΤ’ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥ
ΡΟΛΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΒΝΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ.
Σε περίπτωση που έχετε υποχρέωση δυνάμει του νόμου να ενεργήσετε αντίθετα προς
οποιοδήποτε όρο της παρούσης Συμφωνίας, συμφωνείτε να ειδοποιήσετε το ΒΝΙ
τουλάχιστο 30 ημέρες πριν την ημέρα που απαιτείται να ενεργήσετε, ή εάν απαιτείται πιο
έγκαιρη προθεσμία, το συντομότερο δυνατό.
Στην έκταση που πιστεύετε ότι εγχώριος νόμος δύναται να υπερισχύει της παρούσης
Συμφωνίας (σημειώνοντας, εν τούτοις, ότι το . ΒΝΙ πιστεύει ότι η παρούσα Συμφωνία
διέπεται από το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι συμφωνείτε να εφαρμόζετε το
δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην παρούσα Σύμβαση) συμφωνείται να ενημερώσετε το
ΒΝΙ για οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία η οποία πιστεύετε
ότι χρειάζεται να τροποποιηθεί. Άλλως επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεση σας και
συμφωνείτε με τους ρητούς όρους που περιέχονται σ’ αυτήν.
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Ή ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΝΙ
Δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε οποιαδήποτε ύλη στο ΒΝΙ, και το ΒΝΙ δεν θα
διεκδικήσει κυριότητα κειμένου, προγράμματος, μουσικής, ήχου, φωτογραφίας, γραφικών,
βίντεο , μηνυμάτων ή ετικέτας (που εφεξής θα αναφέρονται ως «Υλικό») τα οποία
υποβάλλετε ή διαθέτετε μέσω της Ιστοσελίδας ή στην Ιστοσελίδα. Όμως, εάν επιλέξετε να
χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες που παρέχει η Ιστοσελίδα για να υποβάλετε, αναρτήσετε ή
άλλως πώς να προμηθεύσετε οποιοδήποτε Υλικό στο ΒΝΙ, δια της παρούσης παραχωρείτε
στο ΒΝΙ παγκόσμια, πλήρως εξοφλημένη ελεύθερη δικαιωμάτων, μη αποκλειστική, μη
περισταλμένη, απεριόριστη, εκχωρητή, μη υποκαταστατή, διηνεκή, ανέκκλητη άδεια στο
ΒΝΙ να κάνει χρήση, αντιγράφει, διανέμει, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει,
βελτιώνει, δημιουργεί παράγωγα έργα από αυτό, δημοσιεύει, μετακινεί, διαγράφει,
μεταφράζει, εκτελεί δημοσίως, εκθέτει δημοσίως και να εμπορεύεται το Υλικό, εν όλω ή εν
μέρει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μορφή γνωστή επί του παρόντος ή που θα ανακαλυφθεί ή
αναπτυχθεί στο μέλλον, και να ενσωματώνει τέτοιο Υλικό σε άλλα έργα, σχέδια ή μέσα
γνωστά επί του παρόντος ή που θα αναπτυχθούν αργότερα, για οποιοδήποτε σκοπό
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όποιος και να είναι, εμπορικός ή άλλος, χωρίς να παρέχει αποζημίωση ή παροχή σε εσάς ή
σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, χωρίς περαιτέρω συγκατάθεση, και χωρίς
οποιαδήποτε ευθύνη όποια και να είναι. Περαιτέρω, ρητώς επιτρέπετε, παρέχετε άδεια
και συναινείτε στο δικαίωμα του ΒΝΙ να εγγράφει, καταθέτει ή άλλως πως καταχωρίζει
οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράγωγο έργο διαμορφούμενο από το ΒΝΙ από το Υλικό ,
εγγραφή σε εγχώρια ή αλλοδαπά σώματα, περιλαμβανομένου, αλλά μη περιοριζομένου,
του Γραφείου Συγγραφικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Γραφείου
Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων. Περαιτέρω, δια της παρούσης, ρητώς και
ανεκκλήτως παραιτείστε οιωνδήποτε ηθικών δικαιωμάτων στο Υλικό, υπέρ του ΒΝΙ και
οποιωνδήποτε διαδόχων του ή εντολοδόχων.
Διά της υποβολής οιωνδήποτε εγγράφων, σχολίων, ερωτήσεων, εισηγήσεων, σχεδίων,
σημειώσεων, σχεδιαγραμμάτων, ιδεών, προτάσεων ή ύλης παρόμοιας προς τα
προαναφερθέντα ή άλλο Υλικό (εφεξής αναφερομένων ως «Προτάσεων») στο ΒΝΙ, διά της
παρούσης ρητώς συμφωνείτε, εκπροσωπείτε και εξασφαλίζετε ότι:
(α) πάσα τέτοια Πρόταση και Υλικό είναι αληθή και ορθά∙
(β) τέτοιες Προτάσεις και Υλικό δεν περιέχουν εμπιστευτική ή ιδιόκτητη πληροφορία και η
παροχή των δεν συνιστά παράβαση οιουδήποτε συμβατικού ή νόμιμου δικαιώματος
οιουδήποτε μέρους∙
(γ) οι Προτάσεις σας αυτομάτως περιέρχονται στην περιουσία του ΒΝΙ, χωρίς καμιά
υποχρέωση του ΒΝΙ προς εσάς∙
(δ) Το ΒΝΙ δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας σχετιζόμενη προς τις
Προτάσεις ή το Υλικό, είτε ρητή είτε σιωπηρή∙
(ε) Το ΒΝΙ θα δικαιούται να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει τις Προτάσεις και το Υλικό,
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μορφή σκοπό ή άλλως, παγκοσμίως∙
(στ) Το ΒΝΙ δύναται να έχει υπό μελέτη ή αναπτύσσει παρόμοιες ιδέες ως εκείνες των
Προτάσεων ή του Υλικού∙ και
(ζ) δεν έχετε δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση, απόδοση ή επιστροφή οποιουδήποτε
είδους από το ΒΝΙ σε αντάλλαγμα για τις Προτάσεις. Συμφωνείτε περαιτέρω να
πληροφορείτε το ΒΝΙ σε περίπτωση που οποιεσδήποτε Προτάσεις ή Υλικό αλλάξουν από
της εγγραφής σας στο ΒΝΙ ή/και της προμήθειας των στο ΒΝΙ, και εάν ενδείκνυται,
συμφωνείτε να προβείτε σε τέτοια τροποποίηση της κατατομής σας αυτοπροσώπως.
Περαιτέρω, το ΒΝΙ δύναται να προσβαίνει και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε υπηρεσία και πληροφορία αποθηκευμένη σ’ αυτήν, περιλαμβανομένου και του
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περιεχομένου του Υλικού ή των Προτάσεων, για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό. Το ΒΝΙ
δύναται να αποκαλύπτει το περιεχόμενο οιουδήποτε Υλικού ή Προτάσεων,
περιλαμβανομένης της ταυτότητας και άλλων προσωπικών πληροφοριών οποιουδήποτε
χρήστη, υποβολέα ή αποστολέα τέτοιας ύλης, σε τρίτο μέρος, περιλαμβανομένου και
οργάνου επιβολής του νόμου, για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή της περιουσίας
μας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Ορισμένο Υλικό, Προτάσεις, ή Ύλη που επιλέγετε να υποβάλετε στην Ιστοσελίδα ενδέχεται
να αποκαλύπτουν την ηλικία, φύλο, εθνικότητα, γενετήσιο προσανατολισμό ή τη θρησκεία
σας. Αναγνωρίζετε ότι είστε πλήρως ενήμερος και υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και τον
αντίκτυπο της παροχής της εν λόγω Ύλης. Συμφωνείτε ότι το ΒΝΙ δεν θα ευθύνεται για
οποιοδήποτε τέτοιο αντίκτυπο. Παρέχοντας οποιαδήποτε ευαίσθητη προσωπικά ταυτοποιήσιμη πληροφορία στο ΒΝΙ, ρητώς παραχωρείτε στο ΒΝΙ το δικαίωμα να επεξεργάζεται,
μεταθέτει ή/και αποκαλύπτει τέτοια πληροφορία εν όλω ή εν μέρει, τηρουμένης της
Πολιτικής Εχεμύθειας.
Δια της παρούσης αναλαμβάνετε και αποδέχεστε πλήρη ευθύνη για πάσα διακλάδωση της
δημόσιας διάθεσης οποιουδήποτε Υλικού ή Προτάσεων που υποβάλλετε στο ΒΝΙ ή
διαθέτετε στην Ιστοσελίδα, και συμφωνείτε ότι το ΒΝΙ θα απαλλάσσεται από οποιοδήποτε
αποτέλεσμα τέτοιας διάθεσης ή χρήσης, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
Η Ιστοσελίδα δύναται να παρέχει υπηρεσίες ανάρτησης δελτίων, συνομιλίας, ομάδων
ειδήσεων, βήματος, κοινοτήτων, προσωπικών ιστοσελίδων, ημερολογίων ή/και άλλων
μηνυμάτων ή διευκολύνσεις επικοινωνίας σχεδιασμένες να σας παρέχουν τη δυνατότητα
να επικοινωνείτε με το κοινό εν γένει ή με συγκεκριμένη ομάδα συλλογικά, (εφεξής
αναφερομένων ως «Υπηρεσίες Επικοινωνίας»). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις
Υπηρεσίες Επικοινωνίας μόνο για να αναρτάτε, αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα
και ύλη που είναι καθώς πρέπει και αφορούν τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας.
Το ΒΝΙ δεν εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται στις εν λόγω
Υπηρεσίες Επικοινωνίας είναι ακριβής, αξιόπιστη ή εμπιστευτική. Συμφωνείτε ότι το ΒΝΙ
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακλάδωση της ανάρτησης σας ή χρήση οποιουδήποτε
Υλικού ή Προτάσεων ή Ύλης από ή προς της εν λόγω Υπηρεσίες Επικοινωνίας.
Συμφωνείτε να μη αναρτάτε, διαθέτετε ή άλλως πως δημοσιεύετε μέσω της Ιστοσελίδας ή
οποιασδήποτε Υπηρεσίας που αυτή παρέχει, Υλικό ή Πρόταση που:




περιέχει ιό, κατεστραμμένο αρχείο, ή άλλο παρόμοιο πρόγραμμα ή προγράμματα τα
οποία δύνανται να βλάψουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή άλλου
χρήστη∙
είναι παράνομο ή ενθαρρύνει άλλο πρόσωπο να τελέσει παράνομη πράξη∙
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δύναται να παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους, καταπατώντας ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, συγγραφικό δικαίωμα, ή άλλο πνευματικό ή
δικαίωμα ιδιοκτησίας οιουδήποτε μέρους∙
είναι δυσφημιστικό, περιέχει λίβελλο, είναι αισχρό, πορνογραφικό, άσεμνο, ασελγές,
απρεπές, προσβάλλει την ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα δημοσιότητας, συνιστά κατάχρηση
δικαιώματος, είναι απειλητικό, παρενοχλεί, εκφοβίζει ή είναι άλλως πως απαράδεκτο∙
Συνιστά διαφήμιση ή προσφορά για την πώληση ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών
οποιουδήποτε είδους, εκτός αν έχει τύχει εξουσιοδότησης από το ΒΝΙ∙





Περιέχει διαγωνισμό, σχέδιο πυραμίδας ή αλυσιδωτή επιστολή.
Δύναται να εμποδίζει άλλο χρήστη από τη χρήση των Υπηρεσιών Επικοινωνίας∙ ή
Παραβιάζει κανόνες συμπεριφοράς εφαρμόσιμους σε συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας∙

Το ΒΝΙ κρατεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει υποχρέωση, να ελέγχει οποιαδήποτε δραστηριότητα
και τις Προτάσεις ή Υλικό που υποβάλλεται, αποστέλλετε, αναρτάτε ή άλλως πως μεταδίδετε
στο ΒΝΙ ή στην Ιστοσελίδα, ή διαθέτετε στην Ιστοσελίδα. Το ΒΝΙ δύναται να εμποδίζει,
βελτιώνει τη σύνταξη, τροποποιεί ή μετακινεί οποιεσδήποτε Προτάσεις ή Υλικό θεωρεί ότι
παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία, ή οποιοδήποτε άλλο Υλικό ή Προτάσεις που το ΒΝΙ κατά
τη μονομερή διακριτική του ευχέρεια θεωρεί απαράδεκτο ότι δεν προάγει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τις επιδιώξεις ή τους σκοπούς του ΒΝΙ, της Ιστοσελίδας ή του συγκεκριμένου πεδίου της
Ιστοσελίδας στην οποία τέτοιο Υλικό ή Προτάσεις ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί. Όμως το
ΒΝΙ δεν αναλαμβάνει ευθύνη και δεν επωμίζεται αστική ή ποινική ευθύνη για οποιοδήποτε
Υλικό ή Προτάσεις που αναρτάτε εσείς, ή οποιαδήποτε ζημία προκληθείσα από την πρόσβαση
άλλου χρήστη σε τέτοιο υλικό αναρτημένο στην Ιστοσελίδα, είτε πριν είτε μετά τη μετακίνηση
από τα ΒΝΙ τέτοιου Υλικού ή Προτάσεων. Το ΒΝΙ κατ’ ουδένα τρόπο υποστηρίζει οποιοδήποτε
Υλικό ή Πρόταση αναρτημένη ή διατεθείσα στην Ιστοσελίδα.
Το ΒΝΙ δεν ελέγχει το Υλικό ή τις Προτάσεις που υποβάλλονται σ’ αυτό ή άλλως διατίθενται σε
άλλους στην Ιστοσελίδα, και δεν έχει υποχρέωση ή καθήκον να επαληθεύει την ορθότητα
τέτοιου Υλικού ή Προτάσεως, ή την ταυτότητα του χρήστη που προμηθεύει τέτοια ύλη ή να
επιθεωρεί την ανάρτηση, τη χρήση ή την παροχή τέτοιας ύλης στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση
που πιστεύετε ότι οποιοσδήποτε χρήστης έχει παραβιάσει αυτή την Ιστοσελίδα, παρακαλείσθε
να επικοινωνήσετε με το ΒΝΙ αμέσως, και το ΒΝΙ δύναται να ενεργήσει, εάν το κρίνει πρέπον
υπό τις περιστάσεις, κατά τη μονομερή του διακριτική ευχέρεια.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΝΙ
Η Ύλη, η Ιστοσελίδα και το υλικό που κατεβάζεται προστατεύονται δυνάμει των περί
συγγραφικών δικαιωμάτων νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων δικαιοδοσιών σε
παγκόσμια κλίμακα. Αναγνωρίζετε ότι ενώ μερική από την Ύλη που είναι διαθέσιμη στην
Ιστοσελίδα δύναται να συγκεντρώνεται από δημοσίως διαθέσιμες πηγές, η συσσώρευση
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τέτοιας ύλης αντιπροσωπεύει προστατευόμενη προσπάθεια και έκφραση καταβληθείσης
προσπάθειας από το ΒΝΙ, και συμφωνείτε να μη την ανταγωνίζεστε.
Επιτρέπεται να τυπώσετε ή/και να κατεβάσετε αντίγραφο οποιουδήποτε μέρους της
Ιστοσελίδας για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, αλλά δεν μπορείτε να αντιγράψετε,
διανέμετε, κάνετε εμπορική χρήση ή άλλως πως εκμεταλλευθείτε οποιοδήποτε μέρος της Ύλης
ή της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του ΒΝΙ,
και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε μέρος της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο.
Καταχώριση οιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας σε άλλο έργο, είτε έντυπο, είτε ηλεκτρονικό,
είτε υπό άλλη μορφή, ή καταχώριση μέρους της Ιστοσελίδας σε άλλη Ιστοσελίδα δια
συνδέσεως, πλαισιώσεως, απ’ ευθείας εσωτερικής σύνδεσης ή άλλως πως, απαγορεύεται
αυστηρώς χωρίς συμμόρφωση προς τους Επιτακτικούς Όρους Χρήσεως και τη λήψη της ρητής
γραπτής συγκατάθεσης του ΒΝΙ εκ των προτέρων. Επίσης δεν επιτρέπεται να μετακινήσετε
οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, ειδοποίηση συγγραφικού δικαιώματος ή άλλη ειδοποίηση η
οποία εμφαίνεται στην Ιστοσελίδα.
Τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, εμβλήματα και οποιοδήποτε άλλα σημεία, που
χρησιμοποιούνται ή εκτίθενται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν ιδιοκτησία του ΒΝΙ. Οποιαδήποτε
χρήση έργων κατοχυρωμένων με συγγραφικά δικαιώματα, εμπορικά ή υπηρεσιακά σήματα,
περιλαμβάνουσα την αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή ή αναδημοσίευση έργων χωρίς
την εκ των προτέρων ρητή άδεια του ΒΝΙ απαγορεύεται αυστηρώς. Άλλα έργα κατοχυρωμένα
με συγγραφικό δικαίωμα, εμπορικά σήματα, υπηρεσιακά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και
εμβλήματα εταιρείας που τυγχάνουν χρήσεως στην Ιστοσελίδα είναι περιουσία των
αντίστοιχων ιδιοκτητών. Όλα τα δικαιώματα είναι επιφυλαγμένα. Η εμφάνιση εμπορικών
σημάτων τρίτου μέρους δεν εξυπακούει σύνδεση, άδεια, έγκριση ή άλλη τέτοια σχέση
οποιασδήποτε μορφής με το εν λόγω τρίτο μέρος.
Η Ιστοσελίδα δύναται επίσης να περιέχει δείγματα προγραμμάτων του ΒΝΙ για
πληροφοριακούς σκοπούς. Αυτά τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για
οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό. Επίσης, ορισμένη τεχνολογία και προγράμματα δύνανται να
προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη
χρήση απαγορεύεται αυστηρώς.
Μπορείτε να απευθύνεστε στο ΒΝΙ στις ακόλουθες διευθύνσεις:
ΒΝΙ, 545 College Commerce Way, Upland, CA 91786. Τηλέφωνο 1-909-608-7575. Φαξ 1-909608-7676. ΒΝΙ@ΒΝΙ.com
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ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Το ΒΝΙ δύναται να διερευνά καταγγελία, ισχυρισμό ή υποψία για καταπάτηση της παρούσας
Συμφωνίας, και να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα τα οποία κατά τη μονομερή του διακριτική
ευχέρεια θεωρεί ενδεικνυόμενα. Τέτοια μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν την έκδοση
προειδοποιήσεων, αναστολή της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα ή πλήρη τερματισμό
πρόσβασης καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Το ΒΝΙ επιφυλάσσει το δικαίωμα να διεκδικεί τα έξοδα της
εφαρμογής των όρων εναντίον παραβίασης.
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το ΒΝΙ παρέχει την Ιστοσελίδα δυνάμει συμφωνίας με τους Δικαιοδόχους. Η συμμετοχή στην
Ιστοσελίδα δεν είναι δικαίωμα παρεχόμενο με την εγγραφή στο ΒΝΙ. Το ΒΝΙ δύναται να
ανακαλέσει δικαιώματα ή προνόμια χρήσεως της Ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε χρόνο για
οποιοδήποτε λόγο κατά τη μονομερή του διακριτική ευχέρεια. Η ανάκληση της άδειας
χρήσεως της Ιστοσελίδας θα είναι χωριστή από κάθε απόφαση που το ΒΝΙ ή δικαιοδόχος
δύναται να λάβει σε σχέση με την ιδιότητα του μέλους σε τοπικό κεφάλαιο ή οποιαδήποτε
άλλη συμμετοχή στο ΒΝΙ.
Την παρούσα Συμφωνία δύναται να τερματίσει το ΒΝΙ ή εσείς καθ’ οιονδήποτε χρόνο, για
κάποιο λόγο ή χωρίς λόγο. Εάν το ΒΝΙ τερματίσει τη συμφωνία, ο τερματισμός ισχύει αμέσως
μετά την ειδοποίηση προς εσάς. Εάν τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία, ο τερματισμός
ισχύει μέσα σε εύλογο χρόνο από τη στιγμή που θα αποστείλετε στο ΒΝΙ τέτοια ειδοποίηση∙
όμως, το ΒΝΙ δύναται να κρατήσει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τν
παρούσα Συμφωνία. Εάν θέλετε να παύσετε να είστε μέλος στην Ιστοσελίδα, παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ΒΝΙ@ΒΝΙ.com. Εάν παραλείψετε να συμμετέχετε στο
ΒΝΙ καθ’ οιονδήποτε χρόνο, αυτή η συμφωνία δύναται να τερματισθεί, και το ΒΝΙ θα
διαγράψει το λογαριασμό σας και να παρεμποδίσει τη μελλοντική σας χρήση και πρόσβαση
στην Ιστοσελίδα. Χωρίς να περιορίζει τα προλεχθέντα δικαιώματα, το ΒΝΙ έχει πολιτική να
αποπέμπει χρήστες που παραβιάζουν επανειλημμένα τον κώδικα Δεοντολογίας της Απ’
Ευθείας Σύνδεσης και το Νόμο Συγγραφικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, ως
ορίζεται στην Πολιτική Συγγραφικών Δικαιωμάτων και Εμπορικών Σημάτων.
Όλες οι παραχωρήσεις δικαιωμάτων από εσάς προς το ΒΝΙ που είναι συναφείς προς το Υλικό,
τις Προτάσεις, την Ύλη, ή άλλη ύλη, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις άδειες
πνευματικής ιδιοκτησίας, θα παραμένουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό της παρούσας
Συμφωνίας.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Σε καμία περίπτωση το ΒΝΙ, οι προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη που αναφέρονται στην
Ιστοσελίδα δεν θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες, όποιες και να είναι, που έχουν
προκύψει από τη χρήση εκ μέρους σας ή εκ μέρους άλλου ατόμου, ή από την εκ μέρους σας
πρόσβαση ή από αγαθά ή υπηρεσίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Το ΒΝΙ δεν εξασφαλίζει
ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι αδιάκοπη ή απαλλαγμένη λαθών. Το ΒΝΙ
αποκηρύττει οποιαδήποτε και πάσα ευθύνη από κακούς χειρισμούς, περιορισμούς στην
πρόσβαση ή διακοπές στην Ιστοσελίδα ή προς την Ιστοσελίδα. Περαιτέρω, το ΒΝΙ δεν
εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία μεταδιδόμενη από το ΒΝΙ σε οποιοδήποτε
πρόσωπο μέσω της Ιστοσελίδας είναι ορθή ή αποδοτική. Το ΒΝΙ δεν εξασφαλίζει ότι η εκ
μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων. Περαιτέρω, ούτε
το ΒΝΙ, ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος εμπλεκόμενο στη δημιουργία, παραγωγή ή φιλοξενία
στην Ιστοσελίδα θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, περιστασιακή, επακόλουθη,
ειδική ή τιμωρητική αποζημίωση που προέρχεται από την εκ μέρους σας χρήση ή/και
πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που περιέχει η Ιστοσελίδα.
Η μοναδική θεραπεία για μη ικανοποίηση από την Ιστοσελίδα ή την Ύλη είναι να παύσετε τη
χρήση της Ιστοσελίδας ή της Ύλης.
Το ΒΝΙ δεν έχει υποχρέωση να επαληθεύει την ταυτότητα χρήστη που κάμνει χρήση της
Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών που παρέχει η Ιστοσελίδα, ούτε έχει υποχρέωση να ελέγχει τη
χρήση της Ιστοσελίδας από άλλους χρήστες. Το ΒΝΙ δεν θα ευθύνεται για κλοπή ταυτότητας ή
για άλλη κακή χρήση της ταυτότητας σας ή των πληροφοριών σας.
Τηρουμένων των προλεχθέντων και στην πλήρη έκταση που επιτρέπει ο νόμος, παν ό, τι σας
παρέχει η Ιστοσελίδα είναι «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» και το ΒΝΙ αποκηρύττει ειδικότερα πάσα εξασφάλιση,
ρητή ή σιωπηρή, που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό τις εξασφαλίσεις ως προς την
εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και τη μη παραβίαση εν σχέσει με
την Ιστοσελίδα, Ύλη, και οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ή
μέσω οτιδήποτε άλλου σχετιζομένου με το ΒΝΙ. Δύνασθε να παύσετε να είσθε μέλος στην
Ιστοσελίδα, και επίσης να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία και τέτοιος τερματισμός θα
είναι η μόνη και αποκλειστική σας θεραπεία.
Τηρουμένων των προλεχθέντων, σε περίπτωση που το δικαστήριο θα βρει ότι οι ανωτέρω
αποκηρύξεις δεν δύνανται να τεθούν σε ισχύ, τα Μέρη συμφωνούν ότι ούτε το ΒΝΙ ούτε
οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, συμβληθείσες εταιρείες, υπάλληλοι, μέτοχοι ή διευθυντές
(ή, ως προς του Επισκέπτες, Δικαιοδόχους) θα ευθύνονται για (1) τις ζημίες πέραν της αξίας
των πληρωθέντων τελών εγγραφής για τη συμμετοχή τους κατά το συγκεκριμένο έτος στο ΒΝΙ,
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ή (2) για οιαδήποτε έμμεση περιουσιακή, τιμωρητική, ειδική, ή παρεπόμενη ζημία ή απώλεια
χρήσεως, απολεσθεισών προσόδων, διαφυγόντων κερδών ή δεδομένων ή οποιοδήποτε τρίτο
μέρος από την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, Υλικού, Προτάσεων,
Ύλης ή άλλων υλών που είναι αναρτημένες, προσβάσιμες μέσω ή που έχουν κατεβασθεί από
την Ιστοσελίδα, ακόμα και αν το ΒΝΙ έχει γνώση ή έχει πληροφορηθεί για τη δυνατότητα
καταβολής τέτοιων αποζημιώσεων. Αυτός ο περιορισμός θα ισχύει αδιαφόρως της βάσεως της
αξιώσεως σας ή του κατά πόσον οι περιορισμένες θεραπείες που προβλέπονται στην παρούσα
Συμφωνία επιτύχουν ή αποτύχουν ως προς τον ουσιώδη τους σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι έχετε
προσχωρήσει στην παρούσα Συμφωνία ως εμπορικός πελάτης και όχι ως ατομικός
καταναλωτής.
Αυτή η περιοριστική διάταξη δεν θα εφαρμόζεται σε ζημίες που το ΒΝΙ προξενεί σε εσάς εκ
προθέσεως και εν γνώσει του ως προς την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή του
ισχύοντος δικαίου το οποίο δεν δύναται να αποκηρυχθεί στην παρούσα Συμφωνία.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να υπερασπίζεσθε, να αποζημιώνετε και να μη προξενείτε βλάβη στο ΒΝΙ, τους
συμβεβλημένους και προμηθευτές, και έκαστο από τους αντίστοιχους μετόχους, υπαλλήλους,
εκπροσώπους και αντιπροσώπους (και εάν ισχύει Δικαιοδόχους) από και κατά πάσης
αξιώσεως, απώλειας, κόστους, ζημίας, ευθύνης ως και δαπάνης (περιλαμβανομένων αλλ’ ουχί
περιοριζομένων των δικηγορικών εξόδων) που προέρχονται:







Τις δραστηριότητες σας σε σχέση με την Ιστοσελίδα.
Παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας εκ μέρους σας.
Μη δέουσα ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ύλης εκ μέρους σας.
Συμπεριφορά, δραστηριότητα ή ενέργεια που είναι παράνομη ή αντίκειται σε
πολιτειακό, ομοσπονδιακό νόμο ή στο κοινό δίκαιο, ή παραβιάζει τα δικαιώματα
ατόμου ή οντότητας ή η οποία ενέχεται, προκαλεί ή διευκολύνει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τη χρήση προγράμματος ή πληροφοριών που εμφαίνονται στην ιστοσελίδα.
Ισχυρισμό ότι διαβιβάζετε ή αποπειράστε να διαβιβάσετε οτιδήποτε περιλαμβάνον,
αλλά μη περιοριζόμενο, σε Υλικό ή Πρόταση που υποβάλλετε, αναρτάτε ή άλλως πως
διαθέτετε, μέσω ή σε συνδυασμό με την Ιστοσελίδα, ή που παραβαίνει ή παραβιάζει
πνευματική ιδιοκτησία, εχεμύθεια, ή άλλα δικαιώματα τρίτου μέρους.

Στην έκταση που εκουσίως παρέχετε τις πληροφορίες εισέλευσης, κωδικό ή πληροφορίες
μέλους σε άλλο άτομο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ευθύνεστε για τις ενέργειες του
στην ιστοσελίδα.
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες μόνον ως περιγράφεται στην Πολιτική Εχεμύθειας, η
οποία είναι ρητώς ενσωματωμένη στους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν έχετε
ένσταση σε οτιδήποτε στην Πολιτική Εχεμύθειας, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε
τις υπηρεσίες μας και να μας ενημερώσετε απ’ ευθείας για να αποφανθούμε κατά πόσον
χρειάζεται ειδική εξαίρεση ή τροποποίηση.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Εκτός αν άλλως προδιαγράφεται, η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της παρέχονται μόνον
για την παροχή πληροφοριών. Το ΒΝΙ ελέγχει και λειτουργεί περιοδικώς το ΒΝΙ από την
Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ανεξαρτήτως του τόπου όπου
βρίσκονται οι δίσκοι της. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά αναφύεται υπαγόμενη
στην παρούσα Συμφωνία θα επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία ως ορίζεται κατωτέρω
και εάν η διαιτησία δεν δύναται να τύχει εφαρμογής, θα επιλύεται από την Πολιτεία της
Καλιφόρνιας ή τα ομοσπονδιακά δικαστήρια εφαρμοζομένου του δικαίου της Νέας Υόρκης
ασχέτως των αρχών περί συγκρούσεων του νόμου και άσχετα από το δόγμα της επιλογή
του δικαίου της Καλιφόρνιας. Διά της εκ μέρους σας χρήσεως, απεκδύεστε τη δικαιοδοσία,
τόπο δίκης ή την ένσταση του μη ευθέτου βήματος ως προς τέτοια δικαστήρια για τους
σκοπούς επίλυσης των ως άνω διαφορών.
Παρ’ όλον ότι η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη παγκόσμια, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η
δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε δύναται να παρέχει προστασία μη προβλεπόμενη στις
Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι δια της επισκέψεως σας στην Ιστοσελίδα σαφώς και
απαρεγκλίτως επιλέγετε να υποβάλλετε προς εκδίκαση διαφορές που προκύπτουν κατ’
εφαρμογή των όρων και αιρέσεων που κατονομάζονται στην παρούσα ρήτρα Επιλογής
Δικαίου και Δικαιοδοσίας.
Σε διαδικασία που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, έκαστο μέρος
συμφωνεί ότι επίδοση δύναται να γίνει δια ηλεκτρονικού μηνύματος στο ΒΝΙ@ΒΝΙ.com και
στον Χρήστη στη διεύθυνση του που είναι κατά τον τότε χρόνο στον φάκελο ή/και στο
συνημμένο λογαριασμό του, την οποία στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίδοση δια διεθνώς
αναγνωρισμένου μεταφορέα εντός του κανονικού τυποποιημένου χρόνου παράδοσης.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσεις με άλλες τοποθεσίες (Ιστοσελίδες Τρίτων
Μερών). Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται μόνον για διευκόλυνση των χρηστών μας. Το ΒΝΙ
δεν οπισθογραφεί, επικυρώνει ή επαληθεύει την ορθότητα των περιεχομένων
πληροφοριών σε Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται
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στις ιστοσελίδες Τρίτων Μερών. Εάν επιλέξουμε να φύγετε από την Ιστοσελίδα και να
πλοηγήσετε σε Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών, ή να εγκαταστήσετε εφαρμογές, προγράμματα
ή να κατεβάσετε υλικό από οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα, πράττετε ούτω ιδίω κινδύνω.
Αφού μετβείτε σε Ιστοσελίδα Τρίτου Μέρους μέσω σύνδεσης από την Ιστοσελίδα, δεν
καλύπτεσθε πλέον από την Πολιτική Εχεμύθεια, τους Επιτακτικούς Όρους Χρήσεως της
Ιστοσελίδας, και ενδέχεται να υπόκεισθε στους Όρους και Αιρέσεις και την Πολιτική
Εχεμύθειας τέτοιας Ιστοσελίδας Τρίτου Μέρους. Δέον να εξετάσετε τους εφαρμοζόμενους
όρους και πολιτικές περιλαμβανομένης της εχεμύθειας και της πρακτικής συλλογής
δεδομένων οποιασδήποτε τοποθεσίας στην οποία πλοηγείτε από την Ιστοσελίδα, ή
σχετιζόμενους με εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τέτοιες σχετιζόμενες
Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών. Ανησυχίες σχετιζόμενες με Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών δέον να
απευθύνονται στις εν λόγω Ιστοσελίδες. Το ΒΝΙ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε
ενέργεια συνδεόμενη με Ιστοσελίδα Τρίτου Μέρους.
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Η εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων των εν αυτή υπηρεσιών,
υπόκειται στην επιτήρηση των περί εξαγωγών και επανεξαγωγών νόμων και κανονισμών,
περιλαμβανομένων επίσης των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών («ΚΔΕ» - «ΕΑR») των
υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών και
προγράμματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών
Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου. Αναγνωρίζετε ότι δεν δύνασθε να εξάγετε,
επανεξάγετε, πωλείτε, μεταβιβάζετε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή Υπηρεσία σε τελικό χρήση
χωρίς να λάβετε απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις. Επίσης διασφαλίζετε ότι δεν τελείτε υπό
απαγόρευση παραλαβής προϊόντων προερχομένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία
περιλαμβάνουν και δεν περιορίζονται στα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στην
Ιστοσελίδα.
ΠΟΛΙΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
H Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 13 ετών. Ούτε περιέχει πληροφορίες
δυνάμενες να είναι επιβλαβείς για ανήλικους καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Όμως
συμβουλεύουμε όλους τους επισκέπτες κάτω της ηλικίας των 13 ετών να μην
αποκαλύπτουν ή παρέχουν Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες πληροφορίες. Σε περίπτωση που
το ΒΝΙ ανακαλύψει ότι ανήλικος κάτω των 13 ετών παρέσχε Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες
πληροφορίες σε μας, θα διαγράψουμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τον περί
Προστασίας Απ’ Ευθείας Εχεμύθειας Νόμο του 1998.
Παρακαλούμε να δείτε την Ιστοσελίδα (www.ftc.gov)
Εμπορίου για περισσότερες πληροφορίες.
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της Ομοσπονδιακής Επιτροπής

Τηρουμένων των προλεχθέντων, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 230(δ), 47 U.S.C., ως έχει
τροποποιηθεί, δια της παρούσης παραγράφου σας γνωστοποιούμε ότι η προστασία
γονικής επιτήρησης είναι εμπορικά διαθέσιμη για να σας βοηθήσει να περιορίσετε την
πρόσβαση σε ύλη επιβλαβή για ανήλικους. Περισσότερες πληροφορίες για τέτοια
προγράμματα δύνανται να βρεθούν μέσω πηγών που είναι διαθέσιμες για το κοινό. Εάν
επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου στον
οποίο υπάγεστε
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διαφορές αφορώσα καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες Όρους Χρήσεως, την Πολιτική
Εχεμύθειας ή την Ιστοσελίδα θα υποβάλλονται σε εμπιστευτική διαιτησία στην πολιτεία
της Καλιφόρνιας, εκτός του ότι, το ΒΝΙ δύναται να ζητήσει την έκδοση διατάγματος
(injunction), την εφαρμογή των κανόνων επιεικείας ή άλλης θεραπείας στο οποιαδήποτε
πολιτεία ή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια, στην έκταση που θα έχετε
παραβιάσει ή άλλως πως θα έχετε απειλήσει να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας του ΒΝΙ. Συμφωνείτε να υπαχθείτε στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της
Καλιφόρνιας ή σε διαιτητικό δικαστήριο για τους σκοπούς των εν λόγω διαφορών και
συμφωνείτε ότι η απόφαση των προαναφερθέντων σωμάτων θα έχει την ίδια βαρύτητα
και το ίδιο αποτέλεσμα ως απόφαση του νόμιμου δικαστή στη δικαιοδοσία στην οποία
διαμένετε ή ασκείτε επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Αγωγή ή διαφορά μεταξύ μερών δέον να αρχίσει εντός ενός έτους μετά την επέλευση της
αιτίας της αγωγής, άλλως θα είναι εκπρόθεσμη. Αγωγή ή διαφορά μεταξύ μερών η οποία
περιλαμβάνει ζητήματα διαιτησιμότητας, κατά την επιλογή εκατέρου μέρους θα επιλύεται
με διαιτησία, υπαγόμενη στις Υπηρεσίες Διαιτησίας Inc, υπό την ισχύ των Κανόνων
Εμπορικής Διαιτησίας (7600 Jericho Turn Pike, Woodbury, NY 11797; E-mail:
administration@arbitr8ors.com Τηλέφωνο 516-364-1739 Ιστοσελίδα www.arbitr8ors.com),
ή οποιαδήποτε Εταιρεία εδρεύουσα στην Καλιφόρνια η οποία εφαρμόζει κανόνες όμοιους
προς τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας του Συνδέσμου Διαιτησίας της Αμερικής. Η
απόφαση του Διαιτητή θα είναι δεσμευτική για τα μέρη και δύναται να καταχωριστεί ως
απόφαση σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Στην έκταση που θα έχετε παραβιάσει την
παρούσα Συμφωνία, και θα απαιτηθεί διαιτησία για την εφαρμογή της ή για να αρθεί η
παράβαση, και ο Διαιτητής χορηγεί θεραπεία στο ΒΝΙ, συμφωνείτε να πληρώσετε τα έξοδα
της διαιτησίας ως επίσης και τα νόμιμα τέλη του ΒΝΙ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Εάν διάταξη της παρούσας Συμφωνίας αντίκειται στο νόμο, είναι άκυρη ή ανίσχυρη, τότε η
εν λόγω διάταξη θα τύχει εφαρμογής στη μεγίστη δυνατή έκταση που δύναται να παράγει
έννομο αποτέλεσμα, ή θα κριθεί εξοβελιστέα από αυτή τη Συμφωνία και δεν θα επηρεάσει
το κύρος και την ισχύ των λοιπών διατάξεων.
ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η παρούσα Συμφωνία και συμφωνίες που εμπερικλείονται μα αναφορά αποτελούν εν τη
ολότητι συμφωνία για την εκ μέρους σας χρήση και αλληλεπίδραση με την Ιστοσελίδα που
καταρτίζετε ως συμβαλλόμενο μέρος με το ΒΝΙ. Η παρούσα συμφωνία υπερισχύει πάσης
προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας διεπούσης το παρόν θέμα. Οιεσδήποτε
τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας εκ μέρους σας δέον να είναι γραπτές και το ΒΝΙ
δεν θα δεσμεύεται από ενέργεια ή δραστηριότητα η οποία περιβάλλεται τον έγγραφο
τύπο. Το ΒΝΙ δύναται να διαφοροποιήσει την παρούσα Συμφωνία καθ’ οιονδήποτε τρόπο
δια της αναρτήσεως διαφοροποιημένων όρων στην Ιστοσελίδα, και τέτοιοι όροι θα είναι
δεσμευτικοί για το μέλλον από την ημέρα της δημοσίευσης αλλά δεν θα έχουν αναδρομική
ισχύ.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όλες οι ειδοποιήσεις προς εσάς υπό την παρούσα Συμφωνία θα αποστέλλονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου μέσου που δηλώνετε στην Ιστοσελίδα. Όλες οι
ειδοποιήσεις που αποστέλλετε εσείς στη Διεύθυνση του ΒΝΙ αναφορικά με ότι καθορίζεται
πιο πάνω δέον να αποστέλλονται στη διεύθυνση:
ΒΝΙ, 545 College Commerce Way, Upland, CA 91786 BNI@BNI.com
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Παράληψη εκ μέρους του ΒΝΙ να θέσει σε εφαρμογή όρο της παρούσας Συμφωνίας
εναντίον σας ή εναντίον άλλου χρήστη δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση του ΒΝΙ να
εφαρμόζει την παρούσα Συμφωνία ως προς μελλοντικές παραβιάσεις διαπραττόμενες από
εσάς ή από άλλο χρήστη.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Η Συμφωνία είναι προσωποπαγής και δεν έχετε δικαίωμα εκχώρησης σε οποιοδήποτε άλλο
μέρος. Το ΒΝΙ δύναται να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία εν όλω ή εν μέρει σε άλλο
μέρος οποτεδήποτε. Το ΒΝΙ δύναται να υποκαθίσταται με μονομερή ανανέωση που τίθεται
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σε ισχύ κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς από της αναρτήσεως της στην Ιστοσελίδα
αναφορικά με το τρίτο μέρος που αναλαμβάνει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΒΝΙ
υπό την παρούσα Συμφωνία.
ΒΝΙ Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Εάν πιστεύετε, καλή τη πίστει, ότι οποιοδήποτε Υλικό, Πρόταση ή άλλη ύλη αναρτηθείσα
στην Ιστοσελίδα παραβιάζει το συγγραφικό σας δικαίωμα, παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο των συγγραφικών μας δικαιωμάτων, δηλουμένου
δυνάμει του περί Ψηφιακής Χιλιετηρίδας Συγγραφικού Δικαιώματος Νόμου («DMCA”), (17
U.S.C. §512(c)(3) με αλληλογραφία περιέχουσα:









Ιδιόχειρη ή ηλεκτρονική υπογραφή του ιδιοκτήτη, ή προσώπου εξουσιοδοτημένου να
ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι υπάρχει παραβίαση του
συγγραφικού του δικαιώματος.
Ταυτοποίηση του έργου του προστατευομένου με συγγραφικό δικαίωμα για το οποίο
υφίσταται απαίτηση για παραβίαση.
Ταυτοποίηση με πληροφορίες ευλόγως επαρκείς ώστε να επιτρέπουν την εντόπιση της
ύλης για την οποία υφίσταται απαίτηση ότι συνιστά παραβίαση.
Πληροφορίες ευλόγως επαρκείς ώστε να επιτρέπουν στο ΒΝΙ να επικοινωνήσει μαζί
σας.
Δήλωση ότι καλή τη πίστει πιστεύετε ότι η χρήση της ύλης κατά τον τρόπο που
παραπονείστε δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον ιδιοκτήτη του συγγραφικού
δικαιώματος, τον αντιπρόσωπο του ή το νόμο, και
Δήλωση ότι η πληροφορία που περιέχεται στη γνωστοποίηση είναι ακριβής, και υπό
την ποινή της ψευδορκίας, ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους του
ιδιοκτήτη του αποκλειστικού δικαιώματος για το οποίο γίνεται ισχυρισμός ότι
παραβιάζεται.

Αναγνωρίζετε ότι εάν παραλείψετε να συμμορφωθείτε με όλες τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρου, η ειδοποίηση σας δυνάμει του Νόμου DMCA δεν δύναται να είναι έγκυρη. Για
οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα διαδικασία, ή για να υποβάλετε παράπονο,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο του ΒΝΙ για DMCA για
συγγραφικά δικαιώματα:
Adam R. Bialek, Wilson Elser Moskowitz Edelman Dicker LLP, 150E, 42nd Street, New York, New
York 10017, U.S.A. E-mail: Adam.Nialek@wilsonelser.com
Παρακαλούμε να αποστείλετε αντίγραφο της εν λόγω ειδοποίησης στους:
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Norm Dominguez, BNI Enterprises, Inc, 545 College Commerce Way, Upland, CA 917876
Τηλέφωνο: 1-909-608-7575. Φαξ: 1-909-608-7676
ΒΝΙ@ΒΝΙ.com
ΒΝΙ Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ)
Εάν πιστεύετε, καλή τη πίστει, ότι Υλικό, Πρόταση ή άλλη ύλη αναρτηθείσα στην Ιστοσελίδα
παραβιάζει δικαίωμα σας πλην του συγγραφικού δικαιώματος, ή είναι άλλως παράνομα, δέον
να αποστείλετε ειδοποίηση στο ΒΝΙ@ΒΝΙ.com με αντίγραφο προς τον Adam
Bialek@wilsonelser.com, περιλαμβάνον τις ακόλουθες πληροφορίες:










Το όνομα σας, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αριθμό τηλεφώνου.
Περιγραφή του Υλικού, Πρότασης ή άλλης ύλης αναρτημένης στην Ιστοσελίδα η οποία
πιστεύετε ότι παραβιάζει τα δικαιώματα σας ή είναι άλλως παράνομη, και ποια μέρη
της εν λόγω ύλης πιστεύετε ότι θα πρέπει να διορθωθούν ή απαλειφθούν.
Ταυτοποίηση της τοποθεσίας της ύλης στην ιστοσελίδα.
Εάν πιστεύετε ότι η ύλη παραβιάζει τα δικαιώματα σας, δήλωση ως προς τη βάση των
δικαιωμάτων που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζονται.
Εάν πιστεύετε ότι η ύλη είναι παράνομη ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, δήλωση
ως προς τη βάση του παραπόνου σας.
Δήλωση υπό την ποινή της ψευδορκίας ότι είστε καλόπιστοι ότι η χρήση της ύλης κατά
τον τρόπο που παραπονείστε δεν είναι εξουσιοδοτημένη και ότι η πληροφορία την
οποία παρέχετε είναι ακριβής ως κάλλιον γνωρίζετε και ότι είναι καλόπιστη∙ και
Την πρωτότυπη ή ηλεκτρονική υπογραφή σας.

Εάν λάβουμε μήνυμα που συνάδει με όλες τις ως άνω προϋποθέσεις, θα αξιολογήσουμε την
πρόταση σας, και εάν είναι ενδεδειγμένο κατά τη μονομερή διακριτική ευχέρεια του ΒΝΙ, το
ΒΝΙ θα ενεργήσει δεόντως. Είναι δυνατό να αποκαλύψουμε την πρόταση σας στον έφορο
παραβίασης ύλης ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – Έναρξη ισχύος της Παρούσας Πολιτικής, 4 Φεβρουαρίου, 2012.
Η παρούσα Πολιτική Εχεμύθειας διέπει τον τρόπο κατά τον οποίο οι Επιχειρήσεις ΒΝΙ Inc
(εφεξής αναφερόμενες ως ΒΝΙ) συλλέγουν και χρησιμοποιούν προσωπικές και μη προσωπικές
πληροφορίες που μαθαίνουμε για σας από τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα ΒΝΙConnect (η
«Ιστοσελίδα»). Η παρούσα παράγραφος δεν καλύπτει πληροφορίες λαμβανόμενες μέσω της
εγγραφής σας ως μέλους στο ΒΝΙ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ΒΝΙ@ΒΝΙ.com .
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Επίσης παρακαλώ να διαβάσετε τους Επιτακτικούς Όρους Χρήσεως, που ενσωματώνονται ως
πλήρως καθορίζεται στην παρούσα συμφωνία, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει.
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Η παρούσα Πολιτική Εχεμύθειας διέπει τη συμπεριφορά του ΒΝΙ σε σχέση με την ιστοσελίδα
ΒΝΙConnect.com, καθώς και άλλους ιστοχώρους που λειτουργεί το ΒΝΙ.
ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ
Αδιαφόρως του τόπου στον οποίο βρίσκονται οι δίσκοι μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα
τυγχάνουν επεξεργασίας εκ μέρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η προστασία
δεδομένων και οι κανονισμοί εχεμύθειας ενδέχεται ή δεν ενδέχεται να είναι στο ίδιο επίπεδο
κατοχύρωσης ως σε άλλα μέρη του κόσμου. ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΑΦΩΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΩΣ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΓΤΑΙ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΝΙ ΜΕΣΩ
ΕΚΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ4ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΔΙΕΠΕΙ ΠΑΣΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηρουμένης της ανωτέρω δήλωσης εδαφικότητας, το ΒΝΙ συμμορφώνεται προς την Ασφαλή
Φύλαξη των Η.Π.Α.-Ε.Ε. και Η.Π.Α.-Ελβετίας ως καθορίζει το Τμήμα Εμπορίου («Ασφαλή
Φύλαξη») την αφορώσα τη συλλογή, χρήση και κράτηση προσωπικών πληροφοριών σε χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ε.Ε.» και στην Ελβετία, ως επίσης και δεδομένα συλλεγόμενα
στον Καναδά. Το ΒΝΙ βεβαίωσε ότι ακολουθεί τις Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης Εχεμύθειας,
ειδοποίησης, επιλογής, μεταβίβασης, ασφάλειας, ακεραιότητας δεδομένων, πρόσβασης και
θέσης σε ισχύ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετιζόμενες με το Ασφαλή Φύλαξη, παρακαλούμε να
συμβουλευθείτε το Τμήμα Εμπορίου στην ιστοσελίδα www.export.gov/safeharbor
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
-

Προσωπικές Πληροφορίες

«Προσωπικές Πληροφορίες» καθορίζονται ως το όνομα ή πληροφορία που θα επιτρέπει στα
μέλη του ΒΝΙ να επικοινωνούν μαζί σας, καθώς επίσης να γνωρίζουν το επάγγελμα σας και
οποιαδήποτε χρηματοδοτική ή ιατρική πληροφορία για σας.
Ο σκοπός της Ιστοσελίδας ΒΝΙConnect είναι να επιτρέπει στα μέλη του ΒΝΙ ή σε άλλους
αδειούχους συμμετέχοντες να μοιράζονται εκουσίως τις προσωπικές τους πληροφορίες με
τους άλλους. Δεν απαιτείται να συμμετέχουν στην Ιστοσελίδα ΒΝΙConnect. Εάν παράσχετε
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Προσωπικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, το ΒΝΙ θα τις συλλέξει και θα τις αποθηκεύσει για
να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ΒΝΙConnect. Εάν έχετε ενδοιασμούς για την
παροχή των πληροφοριών σας στο ΝΙ για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε
την Ιστοσελίδα και να ειδοποιήσετε το Κεφάλαιο σας και τον Εκτελεστικό Διευθυντή ότι
επιλέγετε να μη συμπεριλαμβάνεστε στο ΒΝΙConnect. Το ΒΝΙ δεν συλλέγει καμιά Προσωπική
Πληροφορία για σας εκτός εάν την υποβάλετε με τη θέλησή σας. Μπορείτε να υποβάλετε
πληροφορίες κάνοντας κλικ σε διάφορους κρίκους (links), όπως στο «Contact Us». Επίσης το
ΒΝΙ συλλέγει τέτοιες πληροφορίες όταν κάνετε αίτηση για να εγγραφείτε ως μέλος, να
εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα, να ζητήσετε πληροφορίες να εγγραφείτε για να πάρετε όνομα
χρήστη, για να συμπληρώσετε το χώρο «κατατομής προσώπου» του λογαριασμού σας, ή για
να αγοράσετε ένα αντικείμενο σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη ιστοσελίδα του ΒΝΙ, ή
με άλλους πρόσθετους τρόπους.
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι επιπρόσθετα προς το ΒΝΙ και τις συνδεδεμένες Ιστοσελίδες,
οι Δικαιοδόχοι θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Παρέχοντας πληροφορίες, και
προσβαίνοντας στην Ιστοσελίδα,, οι Δικαιοδόχοι συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους
όρους της παρούσας Πολιτικής Εχεμύθειας και να τηρούν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας ως το
ΒΝΙ.
-

Μη Προσωπικές Πληροφορίες

Το ΒΝΙ δύναται να συλλέγει μη Προσωπικές Πληροφορίες για σας ή για τις δραστηριότητες σας
στην Ιστοσελίδα. Μη προσωπικές πληροφορίες δύνανται να συλλέγονται σε διάφορα στάδια
από την Ιστοσελίδα, που περιλαμβάνουν και τις περιπτώσεις στις οποίες καταχωρίζετε μη
Προσωπικές Πληροφορίες στην κατατομή σας. Η ιστοσελίδα δύναται να αναγνωρίζει και να
αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες για τον τύπο του φυλλομετρητή περιήγησης που
χρησιμοποιείτε∙ και επίσης το Πρωτόκολλο Διαδικτύου, δηλαδή τη διεύθυνση «ΙΡ» που
χρησιμοποιείτε∙ την ώρα, ημέρα, διάρκεια της επίσκεψης∙ τις σελίδες που επισκέπτεσθε, και
την τοποθεσία προέλευσης. Οι πληροφορίες αυτές, όταν πραγματοποιείται η συλλογή,
συλλέγονται μέσω ηλεκτρονικού κώδικα που αποστέλλεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή
(που είναι γνωστός με το όνομα «cookies»). Οι ηλεκτρονικοί κώδικες έχουν ημερομηνία
λήξεως, εκτός αν ιδιοχείρως τους απαλείψετε ή αν ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας να τους
απαλείφει. Αν δεν δεχθείτε τους ηλεκτρονικούς κώδικες, όμως, ενδέχεται να έχετε δυσκολίες
στην πλοήγηση της Ιστοσελίδας. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα θα κάνει χρήση Ιστοπυρσών,
ενθέτων κρίκων, καθώς και άλλων κοινώς χρησιμοποιουμένων εργαλείων για τη συλλογή
πληροφοριών.
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ΧΡΗΣΗ
Το ΒΝΙ χρησιμοποιεί μη Προσωπικές Πληροφορίες για να διαχειρίζεται την ιστοσελίδα∙
δύναται να αναλύει τα δεδομένα για τις επισκέψεις σας για να κάνει την Ιστοσελίδα πιο
προσβάσιμη και ενδιαφέρουσα για τους επισκέπτες∙ Το ΒΝΙ δύναται να μοιράζεται τα
δεδομένα αυτά με τρίτα μέρη, συνήθως για να παρέχει υπηρεσίες για το ΒΝΙ που συνδέονται
με τη συντήρηση της Ιστοσελίδας. Επίσης το ΒΝΙ μπορεί να αποκαλύπτει πληροφορίες ως προς
ποιες σελίδες της Ιστοσελίδας επισκέπτεστε.
Εάν υποβάλετε Προσωπικές Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, αυτές θα χρησιμοποιηθούν για το
σκοπό που έχετε εξουσιοδοτήσει, ή για το σκοπό που συλλέγονται ή που θα εξουσιοδοτήσετε
μετέπειτα. Οι εν λόγω πληροφορίες αποθηκεύονται και διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ευλόγως
αναγκαίο για να τελεσφορήσει η υπηρεσία που ζητήσατε και για εύλογο χρόνο μετέπειτα. Το ΒΝΙ θα
επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες κατά τρόπο που συνάδει με το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν ή
που ακολούθως θα έχετε εξουσιοδοτήσει.
Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στην Ιστοσελίδα για να αναρτηθούν στην κατατομή σας ή
άλλως πως για να είναι διαθέσιμες για διανομή σε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να
ελέγχετε πόσες από τις εν λόγω πληροφορίες κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες, και το ΒΝΙ θα
καταβάλλει προσπάθειες να συμμορφώνεται με τις επιθυμίες σας∙ όμως, το ΒΝΙ, η Ιστοσελίδα ως
επίσης και οι Δικαιοδόχοι μπορούν να τις χρησιμοποιούν κατ’ άλλο τρόπο, όπως προβλέπεται στην
παρούσα πολιτική. Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας μέσω της
εσωτερικής τελετουργικής, τέτοιες επικοινωνίες δύνανται να κάνουν χρήση των Προσωπικών σας
Πληροφοριών και δύνανται να αποκαλύπτουν τις εν λόγω πληροφορίες στο χρήστη στον οποίο
απευθύνεται η επικοινωνία σας.
Επίσης, το ΒΝΙ δύναται να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά
με την Ιστοσελίδα ή για να σας πληροφορεί για άλλα προϊόντα ή Ιστοσελίδες που διαθέτει το ΒΝΙ και
για συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Επίσης δύναται να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για να
επικοινωνεί μαζί σας μέσω επισκοπήσεων για σκοπούς έρευνας αναφορικά με τη γνώμη σας για τις
τρέχουσες υπηρεσίες ή για τη δυνατότητα προσφοράς νέων υπηρεσιών. Επίσης δύναται από καιρού εις
καιρόν να επικοινωνεί μαζί σας εκ μέρους εξωτερικών συνεργατών σχετικά με ειδικές προσφορές
δυνάμενες να σας ενδιαφέρουν. Δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για να
διεξάγει έρευνα προς όφελος του ΒΝΙ και των μελών του.
Περαιτέρω, το ΒΝΙ δύναται να μοιράζεται δεδομένα με έμπιστους συνεργάτες για να συμβάλλει στην
εκπλήρωση αιτημάτων σας, για να πραγματοποιεί στατιστικές αναλύσεις, για να σας αποστέλλει
ηλεκτρονικά μηνύματα, για να σας ταχυδρομεί αλληλογραφία, για να σας παρέχει εξυπηρέτηση
πελατών, ή για να διευθετεί παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών. Όλα τα τρίτα εμπλεκόμενα μέρη
αποκλείονται από τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, εκτός από την παροχή υπηρεσιών
προς το ΒΝΙ, και έχουν υποχρέωση να τηρούν τις πληροφορίες σας εμπιστευτικές. Το ΒΝΙ δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για παράλειψη των ως άνω αναφερομένων τρίτων μερών να
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συμμορφώνονται προς την Οδηγία Εχεμύθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τις Αρχές για Ασφαλή
Φύλαξη ή προς οποιαδήποτε συμφωνία με το ΒΝΙ να τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις εκτός ως ορίζεται
στις Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης ή στον εφαρμοζόμενο νόμο.
Το ΒΝΙ Connect επιτρέπει να κοινοποιούνται τα δεδομένα σας στο Δικαιοδόχο της περιφέρειας στην
οποία βρίσκεται το κεφάλαιο σας ως επίσης και στους υπαλλήλους και ανεξάρτητους συμβασιούχους
του εν λόγω Δικαιοδόχου. Συμφωνείτε ρητώς να κοινοποιούνται τα εν λόγω δεδομένα και ο
Δικαιοδόχος συμφωνεί να τηρεί το ίδιο επίπεδο ασφάλειας όπως και το ΒΝΙ. Σε καμιά περίπτωση δεν
θα φέρει ευθύνη το ΒΝΙ λόγω παράλειψης Δικαιοδόχου να συμμορφωθεί προς την Οδηγία Εχεμύθειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Αρχές που διέπουν την Ασφαλή Φύλαξη ή προς τη συμφωνία με το ΒΝΙ για
συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις, εκτός ως προβλέπουν οι Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης ή ο
εφαρμοζόμενος νόμος.

Στην έκταση που στα δεδομένα σας εφαρμόζονται οι Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης και το
Καναδικό Δίκαιο, το ΒΝΙ θα διασφαλίζει ότι τρίτο μέρος στο οποίο γίνεται τέτοια μεταβίβαση
είναι συνδρομητής στις Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης, υπόκειται στην Οδηγία Εχεμύθειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προστασία ελέγχου ποιότητας δεδομένων της Ελβετίας, ή άλλως
πως συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης των ΗΠΑ-ΕΕ και ΗΠΑΕλβετίας ενόσω και καθόσον έχουν σχέση με πληροφορίες που το εν λόγω μέρος λαμβάνει
από το ΒΝΙ. Το ΒΝΙ δεν θα ευθύνεται σε καμιά περίπτωση εξ αιτίας παράλειψης συμμόρφωσης
τέτοιου τρίτου μέρους με τις Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑΕλβετίας ή παράλειψη συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις που καθορίζει το ΒΝΙ, εκτός από
εκείνες που προβλέπουν οι Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης των ΗΠΑ-ΕΕ και ΗΠΑ-Ελβετίας ή ο
εφαρμοζόμενος νόμος.
Περαιτέρω το ΒΝΙ δύναται να αποκαλύπτει συλλεγόμενες πληροφορίες στην έκταση που
ευλόγως πιστεύει ότι τέτοια αποκάλυψη είναι επιθυμητό να συνάδει με το νόμο, ως ισχύει σε
ανταπόκριση προς δικαστική κλήτευση, στην έκταση που είναι ευλόγως αναγκαίο να εγείρει ή
να υπερασπίσει έννομη αξίωση και για άλλους λόγους που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο.
Επιπρόσθετα τέτοια πληροφορία δύναται να μεταδίδεται σε τρίτο μέρος σε περίπτωση
πώλησης, κτήσης, συγχώνευσης ή πτώχευσης στην οποία εμπλέκεται το ΒΝΙ ή θυγατρική
εταιρεία ή κλάδος τούτου.
Παρακαλούμε να μη υποβάλλετε Προσωπικές Πληροφορίες στο ΒΝΙ ή σε Δικαιοδόχο, εάν δεν
επιθυμείτε να τις χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και υποβάλλοντας πληροφορίες σ’ αυτή, δια της παρούσης
συναινείτε να επιτρέπετε στο ΒΝΙ να επεξεργάζεται τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με την
παρούσα Πολιτική. Αντιλαμβάνεστε ότι Προσωπικές και μη Προσωπικές Πληροφορίες που
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υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα ή που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα είναι
δυνατό να αποκαλύπτουν την ταυτότητα σας ή λεπτομέρειες γι’ αυτήν και για σας. Μπορείτε
να αποσύρετε την συναίνεση σας καθ’ οιονδήποτε χρόνο τερματίζοντας το λογαριασμό σας
από την Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τη διαδικασία της Ιστοσελίδας επικοινωνώντας με το ΒΝΙ στη
διεύθυνση ΒΝΙ@ΒΝΙ.com. Σημειωτέον ότι εάν αποσύρετε τη συναίνεση σας, το ΒΝΙ θα
τερματίσει το λογαριασμό σας, αλλά δύναται να κρατήσει τις Προσωπικές και μη Προσωπικές
σας Πληροφορίες σε μη-δημόσια μορφή για την επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων ή σε
μη συγκεντρωτική μορφή για επιχειρησιακούς σκοπούς, ως το ΒΝΙ, κατά τη μονομερή του
διακριτική εξουσία κρίνει σκόπιμο. Παρόλο ότι το ΒΝΙ δύναται να κρατήσει τις εκ μέρους σας
υποβαλλόμενες πληροφορίες που συλλέγει, δεν έχει υποχρέωση να το κάνει, και δύναται να
διαγράψει τα καταχωρισμένα στοιχεία σας καθ’ οιονδήποτε χρόνο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας
και κατά τη μονομερή του διακριτική ευχέρεια.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ
Εάν θα θέλατε πρόσβαση ή ενημέρωση οποιασδήποτε πληροφορίας που έχετε αποστείλει στο
ΒΝΙ, εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες από το ΒΝΙ ή εάν θα θέλατε να περιορίσετε τη
χρήση των πληροφοριών σας ή την αποκάλυψη τους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί
μας στη διεύθυνση ΒΝΙ@ΒΝΙ.com.
Σε τέτοια περίπτωση, το ΒΝΙ δύναται να σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας,
ούτως ώστε να διαβεβαιώνεται για την ορθότητα και τη νομιμότητα της χορήγησης τέτοιας
πρόσβασης.
Το ΒΝΙ θα κάμνει εύλογες προσπάθειες να τιμά οποιοδήποτε αίτημα σας, περιλαμβανομένου
και του αιτήματος πρόσβασης και ενημέρωσης των αποθηκευμένων πληροφοριών και είναι η
παράκλησή του ΒΝΙ να αποφεύγει να επικοινωνεί μαζί σας στο μέλλον ή να διαγράφει τις
πληροφορίες σας, εξαιρουμένης της περίπτωσης στην οποία το βάρος της παροχής τέτοιας
πρόσβασης και διόρθωσης θα ήταν δυσανάλογο με τη διακινδύνευση της δικής σας
εχεμύθειας εάν παρίσταται ανάγκη, ή ως άλλως πως επιτρέπεται δυνάμει του ισχύοντος
νόμου. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εάν υποβάλετε αίτημα εξόδου ή τροποποίησης των
δεδομένων σας, το ΒΝΙ θα κρατήσει τις πληροφορίες επικοινωνίας μαζί σας ή τις αρχικές σας
πληροφορίες για σκοπούς αρχείου ώστε να καταβάλλει προσπάθειες να βεβαιώνεται ότι δεν
επικοινωνεί μαζί σας στο μέλλον. Περαιτέρω, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εάν ζητήσετε
από το ΒΝΙ να απέχει και να μη μοιράζεται τις πληροφορίες σας με τρίτα πρόσωπα, το ΒΝΙ
ενδέχεται να μη είναι σε θέση να εκπληρώνει διάφορα αιτήματα εκ μέρους σας.
Στην έκταση που απαιτεί ο περί Παρενόχλησης Νόμος (CAN-SPAM Act) ή άλλος εγχώριος ή
διεθνής κανονισμός, εμπορικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα σας παρέχουν την ευκαιρία εξόδου
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από την παραλαβή τέτοιων πληροφοριών. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αλλαγές στις
προτιμήσεις είναι δυνατό να μη εκτελούνται αμέσως.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ
Έχουμε καθιερώσει εσωτερική πολιτική και πρόγραμμα ως προς ορισμένα δεδομένα για να
διασφαλίζουμε ότι τηρούμε τις Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ
– ΕΕ και ΗΠΑ –Ελβετίας και ότι ανταποκρινόμαστε σε τυχόν εσωτερικές ανωμαλίες τέτοιας
τήρησης. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει δήλωση που γίνεται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο,
που υπογράφει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ΒΝΙ, και βεβαιώνει ότι η παρούσα
Πολιτική συνάδει με τις Αρχές Ασφαλούς Φύλαξης των ΗΠΑ - ΕΕ και ΗΠΑ – Ελβετίας σε σχέση
με τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελβετία. Εάν προκύψει σύγκρουση μεταξύ
της παρούσας Πολιτικής Εχεμύθειας και των εν λόγω Αρχών και των λοιπών νόμων, οι εν λόγω
Αρχές και οι ισχύοντες νόμοι θα υπερισχύουν, καθόσον η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία και τον Καναδά.
Εάν έχετε παράπονο σε συγκεκριμένη περίπτωση συλλογής δεδομένων στην οποία εμπλέκεται
το ΒΝΙ και η οποία αφορά τις προσωπικής σας πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε
με το ΒΝΙ στη διεύθυνση ΒΝΙ@ΒΝΙ.com. Το ΒΝΙ θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να
επιλύσει το εν λόγω παράπονο σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική. Εάν η διαφορά αφορά με
πρόσωπο που διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελβετία και στον Καναδά δεν δύναται να
επιλυθεί μέσω της εσωτερικής διαδικασίας, το ΒΝΙ θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές
προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία και με το Γραφείο του
Επιτρόπου Εχεμύθειας του Καναδά και θα συμμορφωθεί με τις συμβουλές των εν λόγω Αρχών.
Εάν το ΒΝΙ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Ελβετικές αρχές προστασίας δεδομένων ή ο Επίτροπος
Εχεμύθειας του Καναδά αποφανθούν ότι το ΒΝΙ δεν συμμορφώθηκε με την παρούσα Πολιτική,
το ΒΝΙ θα λάβει τα δέοντα μέτρα για να επανορθώσει οποιαδήποτε επιβλαβή αποτελέσματα
και να προάγει τη συμμόρφωση στο μέλλον.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το ΒΝΙ καταβάλλει προσπάθειες να διασφαλίζει τις προσωπικές σας πληροφορίες από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Το ΒΝΙ καταβάλλει προσπάθειες να
διασφαλίζει τις Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε στους δίσκους των ηλεκτρονικών
υπολογιστών σε ένα ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, το οποίο προστατεύεται από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Όταν Προσωπικές Πληροφορίες
διαβιβάζονται σε άλλες ιστοσελίδες, προστατεύονται με τη χρήση κρυπτογράφησης, ως είναι
το πρωτόκολλο Επίστρωσης Ασφαλούς Κοιλώματος (SSL). Είναι η μόνη σας ευθύνη να
προστατεύετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού σας και τις πληροφορίες πρόσβασης στην
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Ιστοσελίδα, και το ΒΝΙ δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση
τέτοιων πληροφοριών.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Ο νόμος της Καλιφόρνιας επιτρέπει σε όσους διαμένουν στην Καλιφόρνια να ζητούν ορισμένες
πληροφορίες αναφορικά με τις αποκαλύψεις πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης σε
τρίτα μέρη κατά το προηγηθέν έτος, εάν υπάρχουν. Παρόμοια δικαιώματα παρέχονται σε
πολίτες διαμένοντες στoν Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕΑ), την Ελβετία, τον Καναδά και
ενδεχομένως και αλλού. Για να υποβάλετε τέτοιο αίτημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στη διεύθυνση BNI@BNI.com με θέμα «Request for Privacy Information». Θα πρέπει
να περιλάβετε επαρκείς πληροφορίες ώστε να εντοπίσουμε το φάκελο σας, τουλάχιστο το
όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση, τον όνομα του κεφαλαίου και τον
τόπο.
Θα προσπαθήσουμε να σας παράσχουμε τις ζητηθείσες πληροφορίες μέσα σε τριάντα μέρες
(30) από την ημερομηνία λήψεως. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να μη ανταποκριθούμε σε
αιτήματα αποστελλόμενα πέραν της μιας φοράς ανά ημερολογιακό έτος, ή σε αιτήματα
υποβαλλόμενα σε διεύθυνση διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται στην παρούσα
ειδοποίηση. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ο περί Λάμψεως του Φωτός νόμος δεν καλύπτει
την κοινοποίηση πληροφοριών.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Το Διαδίκτυο και τα ωφελήματα που παρέχει εξελίσσονται ραγδαία, καθώς και οι τρόποι
χρήσεως και οι νόμοι γύρω από τη χρήση του. Ως εκ τούτου, το ΒΝΙ επιφυλάσσει το δικαίωμα
να εκσυγχρονίζει και να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Εχεμύθειας. Δύνασθε να κρίνετε αν
η παρούσα Πολιτική Εχεμύθειας έχει αναθεωρηθεί από την ημερομηνία της τελευταίας σας
επίσκεψης επιλέγοντας την ημερομηνία «Effective Date of Current Policy» στο πάνω μέρος της
παρούσας σελίδας. Θα περιλάβουμε επίσης τη μέθοδο αποδοχής με κλικ κάθε φορά που
γίνεται αλλαγή. Η εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση συνιστά
αποδοχή των όρων της Πολιτικής Εχεμύθειας ως θα έχει τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί εκ
μέρους μας, και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιθεωρείτε την παρούσα Πολιτική Εχεμύθειας
τακτικά για να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι ως προς τους όρους της.
2013 ΒΝΙ Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΝΙ
Ημερομηνία Έναρξης: 24 Μαΐου 2013
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Απ’ Ευθείας Σύνδεσης του ΒΝΙ θα τροποποιηθεί σύντομα. Εν τω
μεταξύ, παρακαλούμε να ακολουθείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους Κανόνες
Συμπεριφοράς που ορίζουν οι Επιτακτικοί Όροι Χρήσεως, η γενικώς αποδεκτή απ’ ευθείας
εθιμοτυπία και όλοι οι εν ισχύϊ νόμοι και κανονισμοί. Παρακαλούμε να ελέγχετε αναδρομικά
κατά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν λεπτομερή πολιτική η οποία προσθέτει νέες
δεοντολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκ μέρους σας χρήση της παρούσας
Ιστοσελίδας και της Ύλης. Θα περιλάβουμε ωσαύτως αποδοχή με τη μέθοδο κλικ κάθε φορά
που γίνεται αλλαγή.
2013 ΒΝΙ Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται
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