ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THE HOTEL CONTENT COMPANY

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Πελάτης αναθέτει στην Εταιρεία και η Εταιρεία, αποδεχόμενη την εν λόγω ανάθεση, συμφωνεί να παρέχει
στον Πελάτη τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην Εντολή Προβολής / Εντολή Δημιουργίας Περιεχομένου
(εφεξής οι "Υπηρεσίες" ή μεμονωμένα η "Υπηρεσία) για το ξενοδοχειακό κατάλυμα του Πελάτη (εφεξής το
“Έργο/Ξενοδοχείο”), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης (εφεξής η
"Σύμβαση"):
2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο Πελάτης με την παρούσα παρέχει στην Εταιρεία μία μη-αποκλειστική, απεριόριστη, για όλο τον κόσμο,
χωρίς την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος άδεια καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ώστε η
Εταιρεία να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Πελάτη στις Υπηρεσίες. Συμφωνείται
μεταξύ των μερών ότι η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό του
Έργου/Ξενοδοχείου (ενδεικτικά το λογότυπο, το σήμα, φωτογραφίες και βίντεο) για διαφημιστικούς και
επικοινωνιακούς λόγους (συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων σε άλλους πελάτες, στο πελατολόγιο
της εταιρείας κ.τ.λ).
3. ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ
3.1 Tα Μέρη διαβεβαιώνουν και εγγυώνται ότι:
(α) Έχουν το δικαίωμα και την εξουσία, σύμφωνα με τον εταιρικό τους σκοπό, να συνάψουν την Σύμβαση, να
παρέχουν την άδεια χρήσης των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα και να εκτελέσουν τα
καθήκοντα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπως περιγράφονται στην παρούσα.
(β) Τα παραδοτέα της Σύμβασης δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα διανοητικής
ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή/και οποιοδήποτε δικαίωμα στην προσωπικότητα ή/και οποιοδήποτε
δικαίωμα στα προσωπικά δεδομένα ή/και οποιοδήποτε νόμο.
(γ) Δεν υπάρχει εν ισχύ σύμβαση ή δέσμευση στην οποία τα Μέρη συμβάλλονται ή νομικό εμπόδιο
οποιασδήποτε γνωστής μορφής, που να συγκρούεται με την Σύμβαση ή που θα μπορούσε να περιορίσει,
παρεμποδίσει ή να βλάψει τα δικαιώματα που παρέχονται με την παρούσα.
(δ) Έχουν όλες τις αναγκαίες κυβερνητικές, εταιρικές, κανονιστικές και νομικές εξουσίες, άδειες, συναινέσεις
να συνάψουν τη Σύμβαση και να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη Σύμβαση, ενώ επίσης το
αντικείμενο της παρούσας προβλέπεται στον εταιρικό τους σκοπό.
3.2 Ο Πελάτης διαβεβαιώνει και αναγνωρίζει ότι η εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση στην Εταιρεία
όλων των πληροφοριών/παραδοτέων που θα ζητηθούν, όποτε ζητηθούν από την Εταιρεία, είναι τεράστιας
σημασίας και προϋπόθεση για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα, σύμφωνα με τη Σύμβαση, παροχή των
Υπηρεσιών από την Εταιρεία στον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για μη διαθεσιμότητα
ή/και μη εκπλήρωση ή/και μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση ή/και πλημμελή εκπλήρωση των Υπηρεσιών σε
περίπτωση που ο Πελάτης δεν παρέχει εμπροθέσμως και προσηκόντως όλες τις ζητηθείσες
πληροφορίες/παραδοτέα στην Εταιρεία.
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3.3 Συμφωνείται με την παρούσα ότι η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη σε περίπτωση:
(α) μη εκπλήρωσης ή/και πλημμελούς εκπλήρωσης ή/και μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των Υπηρεσιών,
εφόσον η μη εκπλήρωση ή η πλημμελής ή η μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση οφείλεται σε πράξεις και
παραλείψεις του Πελάτη ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Εργασίας),
(β) ανωτέρας βίας και γεγονότων που δεν μπορεί να ορίσει και ελέγξει η Εταιρεία.
Eξαιρείται η ευθύνη της Εταιρείας για ελαφρά αμέλεια.
Συμφωνείται με την παρούσα και ο Πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι οι Υπηρεσίες και τα παραδοτέα,
όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 της Σύμβασης, είναι προτάσεις της Εταιρείας στον Πελάτη για το
Έργο/Ξενοδοχείο. Ως εκ τούτου, συμφωνείται ότι η Εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την
εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών, αφού μόνο ο Πελάτης ευθύνεται για την τελική απόφαση
και την σωστή και πλήρη εφαρμογή των Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η Εταιρεία προτείνει
στον Πελάτη τρίτους για την υλοποίηση υπηρεσιών/έργων που σχετίζονται με την παρούσα, η Εταιρεία δεν
υπέχει καμία απολύτως ευθύνη για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν οι εν λόγω τρίτοι στον Πελάτη ή/και για
το έργο που θα δημιουργήσουν για τον Πελάτη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η εν λόγω πρόταση τρίτων στον
Πελάτη από την Εταιρεία δεν αποτελεί σύσταση παρά μόνο πρόταση για την υλοποίηση/επιλογή της οποίας
αποφασίζει αποκλειστικά ο Πελάτης.
Εφόσον οποιαδήποτε πλημμέλεια ή καθυστέρηση στην παροχή από την Εταιρεία των Υπηρεσιών οφείλεται
σε πράξη ή παράλειψη του Πελάτη ή/και της Ομάδας Εργασίας ή/και σε ανωτέρα βία, δυνάμει του Άρθρου 6
της Σύμβασης, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για παράβαση της Σύμβασης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο
χρόνος παράδοσης των παραδοτέων των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο Άρθρο 1 θα παρατείνεται
αυτομάτως για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.
3.4 Κανένα από τα Μέρη δεν θα ευθύνεται έναντι του άλλου για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς
περιορισμό, αποζημίωσης πελατείας, αποζημίωσης λόγω διαφυγόντων κερδών που να οφείλονται στη
Σύμβαση ή να συνδέονται με την Σύμβαση. Η συμβατική ευθύνη των μερών περιορίζεται μόνο σε θετική
ζημία που προκάλεσε ευθέως το κάθε συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο και δεν θα υπερβαίνει το ποσό της
Αμοιβής.

4. ΙΣΧΥΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΛΥΣΗ-ΛΗΞΗ
4.1 Η ισχύς της Σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της Εντολής Προβολής / Εντολής
Δημιουργίας Περιεχομένου από τα Μέρη και παραμένει σε ισχύ έως την 31/12/2021, εκτός αν καταγγελθεί
νωρίτερα δυνάμει των όρων 5.2 και 5.3 κατωτέρω.
4.2 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αν το άλλο μέρος παραβιάσει
οποιονδήποτε όρο της. Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγέλλων υποχρεούται να χορηγήσει διήμερη έγγραφη
προειδοποίηση στον παραβιάζοντα τη Σύμβαση, περιγράφοντας σε αυτήν την παράβαση. Αν η παραβίαση
δεν θεραπευθεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τότε ο καταγγέλλων δικαιούται να καταγγείλει τη
Σύμβαση με άμεση ισχύ από υπαιτιότητα του παραβιάζοντα τη Σύμβαση. Αν η παράβαση είναι από τη φύση
της μη θεραπεύσιμη, τότε δεν απαιτείται προθεσμία για θεραπεία της παράβασης και η Σύμβαση μπορεί να
καταγγελθεί εγγράφως με άμεση ισχύ.
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4.3 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ αν το άλλο μέρος
κηρυχθεί σε πτώχευση, υποβάλει αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση ή για προστασία από τους δανειστές του,
υποβληθεί από τρίτο αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση, λυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση ή
τεθεί σε οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο καθεστώς.
5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Μη εκπλήρωση ή μη προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από οποιοδήποτε μέρος των υποχρεώσεών
του από την παρούσα δεν θα θεωρείται παραβίαση της παρούσας ούτε θα καθιστά το μέρος που δεν
εκπλήρωσε ή δεν εκπλήρωσε εμπροθέσμως και προσηκόντως υπαίτιο έναντι του άλλου μέρος, εφόσον η μη
εκπλήρωση ή η μη προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκπλήρωση οφείλεται σε ανωτέρα βία. Η έννοια της
ανωτέρας βίας περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν που καθιστά οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος
αντικειμενικά ανίκανο να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας, όπως, χωρίς περιορισμό, η
κήρυξη πολέμου, η γενική ή μερική επιστράτευση ή οποιοδήποτε γεγονός απρόβλεπτο και ικανό να
καταστήσει οποιοδήποτε μέρος ανίκανο να συνεχίσει ή να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της
παρούσας.
7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κάθε μέρος θα μεταχειρίζεται ως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που έλαβε από το άλλο μέρος δυνάμει
της παρούσας και δεν θα αποκαλύπτει τις εν λόγω πληροφορίες σε κανένα πρόσωπο (εκτός από τους
υπαλλήλους του και συγκεκριμένα μόνο στους υπαλλήλους που χρειάζεται να γνωρίζουν τις εν λόγω
πληροφορίες) χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους. Η υποχρέωση εχεμύθειας
της Εταιρείας εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης (από την υπογραφή και
μέχρι την λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο της Συνεργασίας), όσο και διαρκώς μετά την για οποιονδήποτε λόγο
λύση ή λήξη αυτής.
Εξαιρούνται από την εν λόγω υποχρέωση τήρησης απορρήτου οι πληροφορίες που ήταν ήδη στην κατοχή
των μερών πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην Σύμβαση, οι οποίες ήταν ήδη
δημόσιες ή θα καταστούν μελλοντικά δημόσιες (με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από την παράβαση της
Σύμβασης) ή που είναι ασήμαντες ή ολοφάνερες. Ειδικότερα, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες, περιλαμβάνουν
όλα τα έργα και τα έγγραφα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και οποιαδήποτε πληροφορία έχουν τα Μέρη
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτική.
Τα Μέρη αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις:
α. να μη χρησιμοποιούν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά
μόνο για την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
β. να μην ανακοινώνουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλα στελέχη, υπαλλήλους ή εξωτερικούς
συνεργάτες τους ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρουν σε πέρας το έργο που έχει
αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση του κάθε Μέρους για τα στελέχη,
υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες ή τρίτους.
γ. να μην αναπαράγουν οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες / δεδομένα ούτε να τις αποθηκεύουν σε
ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρουν σε πέρας το έργο που έχουν αναλάβει.
δ. να διατηρούν υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών/δεδομένων καθώς και
να υπακούουν στις Πολιτικές Ασφαλείας που υπάρχουν.
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ε. να μην εκμεταλλεύονται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσουν ίδιο περιουσιακό
όφελος.
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν στα πλαίσια του
όρου αυτού κάθε μέρος, ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς της του αντισυμβαλλομένου
του

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία δηλώνει ότι είναι σε γνώση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και αναγνωρίζει ότι για τις ανάγκες της
παρούσας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 4, περ. (1) του
ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι του Πελάτη (εφεξής «τα Προσωπικά
Δεδομένα») ενεργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» (αρ. 4 περ. (8) ΓΚΠΔ) και υπέχει τις εκ του άρ. 28 ΓΚΠΔ
υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα:
8.1 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, δημοσιεύει, διοχετεύει ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ανακοινώνει σε τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα που περιήλθαν ή θα περιέλθουν σε γνώση της
στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και μετά την λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής, καθώς επίσης
και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέπει την αποκάλυψη τους.
Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να αναθέτει επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σε τυχόν υπεργολάβο ή
προστηθέντα της κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Πελάτη.
Σε περίπτωση, δε, που η Εταιρεία διορίσει Υπεργολάβους για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας
υποχρεούται αφενός να καταρτίσει κατάλληλες και νομικά δεσμευτικές συμβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατ’
ελάχιστον περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις της παρούσας και αφετέρου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα
επιθεώρησης για την διασφάλιση της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
8.2 Στο πλαίσιο της γνώσης και εφαρμογής του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις,
κατά τον ΓΚΠΔ, αρχές κάθε επιμέρους επεξεργασίας (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός
σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα,
εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με στόχο αφ’ ενός να προστατεύει τα δικαιώματα του Υποκειμένου
(ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), αλλά και αφ’ ετέρου να διευκολύνει τον Πελάτη ώστε να
μπορεί να ικανοποιήσει τα εν λόγω δικαιώματα (κατωτ. υπ’ αρ. 8) σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την εφαρμοστέα
εθνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ.
8.3 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε εύλογη επιμέλεια, λαμβάνοντας κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα, σε περίπτωση που αυτά περιλαμβάνονται σε
έγγραφα ή φορείς ψηφιακών δεδομένων, να διατηρούνται υπό ασφαλείς συνθήκες, ώστε να αποτρέπεται ο
κίνδυνος απώλειάς τους ή πρόσβασης τρίτων σε αυτές. Τα ληφθέντα από την Εταιρεία μέτρα επαληθεύονται
και επικαιροποιούνται από την ίδια βάσει των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων.
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8.4 Η Εταιρεία υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα
Προσωπικά Δεδομένα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό την δέουσα
κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
8.5 Με την λύση της παρούσας για οποιοδήποτε λόγο ή ύστερα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας που
έχει κατά περίπτωση ανατεθεί στην Εταιρεία από τον Πελάτη ή όταν το ζητά ο τελευταίος, και μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση, κατ’ επιλογήν του Πελάτη και εφόσον αυτή (η
Εταιρεία) δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς και με τα μέσα που ανεξάρτητα καθορίζει
(οπότε ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας), να επιστρέψει στον Πελάτη τα Προσωπικά Δεδομένα ή να τα
διαγράψει σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαβιβάζοντάς του το
σχετικό πρωτόκολλο διαγραφής, εκτός εάν η τήρησή τους ή μέρους αυτών επιβάλλεται από διάταξη νόμου
του δικαίου της ΕΕ ή του εθνικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη.
8.6 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη για κάθε τυχόν απώλεια ή μη
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που θα υποπέσει στην αντίληψή της.
8.7 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνον για τους
σκοπούς που έχει ορίσει ο Πελάτης και σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του, συμπεριλαμβανομένων αυτών
που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Στην περίπτωση, δε, που η Εταιρεία θεωρεί ότι η επεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων στην οποία προβαίνει, ή θα προβεί, συνεπάγεται, ή μπορεί να συνεπάγεται,
παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη.
Κατά την περίπτωση αυτή, δύναται να αναβάλλει την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει
απάντηση από τον Πελάτη.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία καθορίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους σκοπούς και τα μέσα της
επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, οπότε ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις
συγκεκριμένες επεξεργασίες και αναλαμβάνει τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
8.8 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει τον Πελάτη στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων
των Υποκειμένων και, εν γένει, στην διασφάλιση της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις των άρθρων
32-36 ΓΚΠΔ (ασφάλεια δεδομένων, γνωστοποιήσεις περιστατικών ασφαλείας στην ΑΠΔΠΧ ή / και στα
Υποκείμενα των δεδομένων, διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου, προηγούμενη διαβούλευση), καθώς και να
παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Πελάτη προς τον ΓΚΠΔ και την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.
8.9 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδέχεται ελέγχους συμμόρφωσης (compliance audits) από
ελεγκτή της επιλογής και με κόστος του Πελάτη μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση ενός (1) μηνός.
Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Πελάτη κάθε απαραίτητη πληροφορία προς
απόδειξη της συμμόρφωσής της. Εάν κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης εντοπιστούν σφάλματα ή ελλείψεις, η
Εταιρεία υποχρεούται να λάβει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση αυτών, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα
που θα συμφωνηθεί με τον Πελάτη και με δικές της δαπάνες.
8.10 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα σε οποιονδήποτε
τρίτο που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αν δεν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις
των άρθρων 44 επ. του ΓΚΠΔ. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη εγγράφως και με τα
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα για το πώς διασφαλίζεται στην εκάστοτε περίπτωση επαρκές επίπεδο
προστασίας για τέτοιου είδους διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.
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Ανεξάρτητα από κάθε άλλον όρο της παρούσας, η Εταιρεία υποχρεούται να αποζημιώνει τον Πελάτη για
οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, ευθύνη, αποζημίωση και σχετική με τα ανωτέρω δαπάνη, που απορρέει από ή
σχετίζεται με κάθε πράξη, παράλειψη, αθέτηση υποχρέωσης ή αμέλεια της ίδιας ή των Υπεργολάβων της,
που σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας
και έναντι κάθε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης και νόμιμης διαδικασίας σχετικής με την παρούσα,
συμπεριλαμβανομένων προστίμων ή/και ποινών επιβαλλόμενων από τακτικό δικαστήριο ή διαιτητικό
δικαστήριο ή ρυθμιστική Αρχή κατά του Πελάτη ως αποτέλεσμα κάποιας παραβίασης από την Εταιρεία των
υποχρεώσεών της βάσει του παρόντος άρθρου και εν πάση περιπτώσει έως το ποσό των απολαβών της εκ
της παρούσας Συμβάσεως.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των Μερών αναφορικά με την
ισχύ, την εγκυρότητα, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των
αδικοπραξιών) αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Η
αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας περιλαμβάνουν και ασφαλιστικά μέτρα (και
προσωρινές διαταγές).
10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη στη Σύμβαση θα γίνεται αποκλειστικά εγγράφως, ενώ θα
πρέπει να τίθεται η υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του κάθε μέρους.
10.2 Όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι δεσμευτικοί, ισχύουν υπέρ και κατά των Μερών και των ειδικών και
γενικών διαδόχων τους.
10.3 Η Σύμβαση περιλαμβάνει την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις συμφωνία αναφορικά με το αντικείμενο που
ορίζεται στην παρούσα. Η Σύμβαση υπερισχύει κάθε προγενέστερης, έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας,
επικοινωνίας ή πρότασης ή υποβληθείσας προσφοράς των Μερών σε σχέση με το αντικείμενο και τον σκοπό
της Σύμβασης.
10.4 Αν κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή αποφασιστεί από τα Μέρη εγγράφως οποιοδήποτε μέρος,
όρος ή διάταξη της Σύμβασης ως αντίθετη σε διάταξη νόμου ή μη δεσμευτική, η εγκυρότητα και ισχύς των
υπόλοιπων όρων της Σύμβασης δεν θα επηρεάζεται. Στην περίπτωση αυτή τα Μέρη θα διασφαλίζουν την
αντικατάσταση οποιουδήποτε άκυρου όρου με έναν έγκυρο, ο οποίος θα καταστρώνεται σύμφωνα με την
αρχή της καλής πίστης, ώστε να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον σκοπό της παρούσας και τη βούληση
των Μερών.
10.5 Τα Μέρη συμφωνούν ότι όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις. Αποτυχία οποιουδήποτε μέρους να
απαιτήσει την εκπλήρωση όρου(ων) της παρούσας ή αποτυχία στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος δεν
θα θεωρείται παραίτηση από αυτό το δικαίωμα.
10.6 Κανένα μέρος δεν θα εκχωρεί ή μεταβιβάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή του δυνάμει της
παρούσας χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.
10.7 Tα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι σωρευτικά. Η άσκηση ενός δικαιώματος δεν
αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη Σύμβαση ή την κείμενη νομοθεσία.
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