
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και 
προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση 
των διαδικτυακών μας υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, 
συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, οι 
οποίοι μπορούν να επικαιροποιούνται από εμάς κατά την ανέλεγκτη κρίση μας. Επιπροσθέτως, 
όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ενδέχεται να 
υπόκεισθε και σε περαιτέρω κανόνες και όρους χρήσης των υπηρεσιών, οι οποίοι θα 
εφαρμόζονται ως ειδικότεροι, και οι οποίοι θα ανακοινώνονται από εμάς μέσω της παρούσας 
ιστοσελίδας ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Όλες αυτές οι οδηγίες και κανόνες, δια του 
παρόντος, ενσωματώνονται με σχετική αναφορά . Σε περίπτωση, ασυμφωνίας μεταξύ μιας 
οδηγίας ή κανόνα και των όρων, η ειδικότερη οδηγία ή ο κανόνας θα επικρατούν. Αν δεν 
επιθυμείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να μην κάνετε 
χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών ή να μην λάβετε μέρος σε διαγωνισμό της ιστοσελίδας. 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
«Σύμβαση » σημαίνει την παρούσα συμφωνία · «πληροφορία» σημαίνει όλο το υλικό που σας 
παρέχετε από εμάς μέσω του ιστοτόπου· «Έντυπο εγγραφής» σημαίνει το έντυπο που πρέπει να 
συμπληρώσετε, ώστε να δέχεστε ενημερωτικές επιστολές, να συμμετέχετε σε οποιοδήποτε 
διαγωνισμό του NICKELODEON στο διαδίκτυο και/ ή να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο· «Πληροφορίες Εγγραφής» σημαίνει όλες τις πληροφορίες προσωπικής 
ταυτοποίησης που συλλέγονται από εμάς, όταν ένας χρήστης κάνει εγγραφή στο ιστότοπο και/ή 
συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό στο διαδίκτυο και/ή εγγράφεται για όποιο άλλο λόγο και 
οι οποίες δεν καταχωρούνται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας παρά μόνον αναφορικά με τους 
διαγωνισμούς που συμμετέχετε ή κάθε άλλη υπηρεσία στην οποία δηλώνετε ότι θέλετε να 
λάβετε μέρος κατ’ αποκλειστικότητα. «Υπηρεσία» σημαίνει παροχή από εμάς προς εσάς 
πρόσβασης στην Πληροφορία δια μέσου του Ιστοτόπου. «Εμείς», «μας», «ημών» σημαίνει 
NICKELODEON, TΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου, αρ. 4 Μαρούσι 15123, 
ΑΦΜ094475540, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. «Ιστότοπος» σημαίνει ιστότοποι και διαδικτυακές υπηρεσίες 
που βρίσκονται στο www.nickelodeon.gr «Εσείς», «σας», «εσάς» σημαίνει εσείς ο τελικός χρήστης 
της Υπηρεσίας. 
 
2. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
Για να εγγραφείτε ώστε να δέχεστε ενημερωτικές επιστολές / μικρά γραπτά μηνύματα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με υπηρεσίες της εταιρείας ή και των συνεργαζόμενων 
εταιρειών και να έχετε πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του ιστότοπου, πρέπει να είστε 
τουλάχιστον 18 χρονών και να έχετε ολοκληρώσει την διαδικτυακή διαδικασία εγγραφής, 
πατώντας στην ένδειξη «Εγγραφή» και δηλώνοντας μας αληθή, ακριβή, επίκαιρα και 
ολοκληρωμένα στοιχεία για εσάς (όπως σας ζητούνται στο Έντυπο εγγραφής). Θα πρέπει να 
υποβάλετε διάφορα στοιχεία, που θα περιλαμβάνουν το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση και να επιλέξετε ένα κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη. Είστε αποκλειστικά 



υπεύθυνοι για την διατήρηση του απόρρητου του κωδικού πρόσβασης σας καθώς και για άλλες 
λεπτομέρειες του λογαριασμού σας. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε μία και για 
όλες συνολικά τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε α) να μας 
ενημερώνετε άμεσα για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή κάθε άλλη 
παραβίαση της ασφάλειας· και β) να εξέρχεστε από τον λογαριασμό σας μετά από κάθε επίσκεψη. 
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για καμία ζημιά ή βλάβη οφειλόμενη στην αδυναμία σας να 
συμμορφωθείτε με τα αναφερόμενα στην παράγραφο2. Αν παράσχετε κάποια πληροφορία, η 
οποία είναι αναληθής, ανακριβής, όχι επίκαιρη ή ατελής, ή έχουμε βάσιμους λόγους να 
πιστεύουμε ότι κάποια πληροφορία είναι ανακριβής, αναληθής, όχι επίκαιρη ή ατελής, 
διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή παύσουμε την πρόσβασή σας σε αυτά τα τμήματα της 
Υπηρεσίας που απαιτούν εγγραφή. 
Αναγνωρίζετε, ότι έχουμε το δικαίωμα να καθιερώσουμε γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν 
στην χρήση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικώς, του καθορισμού ανώτατου 
ορίου ημερών, κατά τις οποίες θα διατηρούνται στον ιστότοπο, μηνύματα ή άλλο ανεβασμένο 
περιεχόμενο καθώς και του καθορισμού ανώτατου αριθμού (και της ανώτατης διάρκειας αυτών) 
εισόδων στην υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία 
ευθύνη για την διαγραφή ή αποτυχία καταγραφής ενός μηνύματος και άλλης επικοινωνίας ή 
άλλου υλικού που διατηρείται ή μεταδίδεται από την υπηρεσία. 
Επιπλέον αναγνωρίζετε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτές τις γενικές πρακτικές 
και όρια οποτεδήποτε, κατά την διακριτική μας ευχέρεια, με ή χωρίς ειδοποίηση. 
Σε περίπτωση που έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με 
οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν 
μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που 
υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση 
(download) από το website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά)φωτογραφιών, λογοτύπων, 
κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων εκτός εάν τούτο ρητά 
επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 
Έχετε το απεριόριστο δικαίωμα οποτεδήποτε το επιθυμείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας από 
το αρχείο της Υπηρεσίας και να ζητήσετε την παύση αποστολής σύντομων ενημερωτικών 
γραπτών μηνυμάτων από την Εταιρεία, με απλή αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@nickelodeon.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται 
από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  Στην οποία 
θα αιτείσθε την παύση αποστολής γραπτών μηνυμάτων και την ολοσχερή διαγραφή σας από την 
λίστα επικοινωνίας της εταιρείας μας. Η ανάκληση της συγκαταθέσεώς σας για την αποστολή 
μηνυμάτων που παρέχεται δια του παρόντος δεν λειτουργεί αναδρομικά. 
 
3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Η Υπηρεσία παρέχεται σε «ως έχει» και «ως παρέχεται» και δεν προβαίνουμε σε καμία εγγύηση ή 
δήλωση είτε ρητή είτε σιωπηρή, σε σχέση με την Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς 
σιωπηρών εγγυήσεων ή ιδιοτήτων πληρότητας, ακρίβειας, ικανοποιητικής ποιότητας και/ή 
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. 
 
Αναγνωρίζετε ότι: 
 



α) είναι τεχνικά αδύνατο να παρέχουμε την Υπηρεσία ελεύθερη παντός ελαττώματος και δεν 
αναλαμβάνουμε τέτοια ευθύνη 
 
β) δυσλειτουργίες μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή παροχής της Υπηρεσίας 
 
γ) τα αποτελέσματα που θα αποκτήσετε από την υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες 
ή τυπογραφικά λάθη: και 
 
δ) η λειτουργία της υπηρεσίας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από όρους και δράσεις εκτός του 
ελέγχου μας, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των συνδέσεων μετάδοσης και τηλεπικοινωνίας 
μεταξύ μας, μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων του δικτύου μας και μεταξύ ημών και άλλων 
συστημάτων και δικτύων. 
 
Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι μερικές από τις πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το λογισμικό, το 
προμηθευόμαστε από τρίτα μέρη και επομένως δεν προσφέρουμε καμία εγγύηση οποιασδήποτε 
φύσεως, σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. 
 
Δεν φέρουμε ευθύνη προς εσάς, για αποτυχίες, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στην Υπηρεσία , σε 
κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς : 
 
α) της περίπτωσης που έχετε δηλώσει εσφαλμένες πληροφορίες κατά την σύνδεση με την 
Υπηρεσία. 
 
β) της περίπτωσης που κατά λάθος διαγράψατε κάποιο στοιχείο που σας παρέχεται από την 
Υπηρεσία ή και 
 
γ) της περίπτωσης που αποτύχατε να συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας, όπως 
επεξηγούνται από εμάς. 
 
Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και ως 
εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε 
περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουμε συμπεριλάβει στον ιστότοπο αποδειχθεί 
ανακριβής ή αναληθής καθώς προέρχεται από τρίτες πηγές η αξιοπιστία των οποίων δεν μπορεί 
να ελεγχθεί από εμάς. Δεν ευθυνόμαστε ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών 
και επισκεπτών του ιστοτόπου ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα έχουμε 
εντάξει στον ιστότοπο και θα προέρχονται από εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για 
πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στον ιστότοπο και προέρχονται από 
τρίτους.  
 
5. ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Σας παρέχουμε την Πληροφορία μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση και μπορείτε να 
κατεβάσετε την Πληροφορία σε ένα (1) μόνο σκληρό δίσκο υπολογιστή για τέτοια χρήση. Η 



Πληροφορία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό όπως ενδεικτικά, 
δημοσίευση, αναπαραγωγή ή μετάδοση, χωρίς την έγγραφη άδεια μας , με την οποία θα δύναστε 
να ανεβάζετε και/ή να αποστέλλετε υλικό προερχόμενο από την Πληροφορία ή από άλλο υλικό 
προς εμάς. Με το ανέβασμα ή την αποστολή οποιουδήποτε υλικού προς εμάς και ενώ παραμένετε 
κύριοι αυτού του υλικού και δύναστε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο εκτός του ιστοτόπου, 
μας παρέχετε την ανέκκλητη, άνευ όρων , διεθνή, χωρίς δικαιώματα/αμοιβές για την εν λόγω 
άδεια, να χρησιμοποιούμε το υλικό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού διαρκώς, σε όλα τα μέσα και με 
κάθε τρόπο που θα καθορίσουμε κατά την διακριτική μας ευχέρεια. Επιπλέον, με το παρόν 
παραιτείστε από όλα τα αναφερόμενα ως ηθικά δικαιώματα ή άλλα παρόμοια δικαιώματα στο εν 
λόγω υλικό. Συμφωνείτε να μην αντιγράφετε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγο έργο, 
αναλύετε την δομή, προβείτε σε αντίστροφη σύμβολο μετάφραση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
επιχειρείτε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα, να μην πωλήσετε, εκχωρήσετε, αδειοδοτήσετε , 
δεσμεύσετε σε ασφαλιστική τοποθέτηση ή με άλλο τρόπο εκχωρήσετε κάποιο δικαίωμα στην 
Πληροφορία. 
Διατηρούμε το δικαίωμα και κατά την διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς καμία υποχρέωση, να 
αφαιρέσουμε, διαγράψουμε, τροποποιήσουμε, επεξεργαστούμε, εκμεταλλευτούμε ή με άλλον 
τρόπο κάνουμε χρήση, κατά την κρίση μας, κάθε υλικού ή περιεχομένου που ανεβάσατε ή με 
άλλο τρόπο υποβάλλατε στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, βίντεο, 
ηχητικών εγγραφών, σταθερών φωτογραφιών και καλλιτεχνημάτων, συνδέσμων, 
ενσωματωμένου υλικού, πληροφοριών, λογισμικού, κειμένου και προσωπικών στοιχείων. 
Όσα δικαιώματα δεν έχουν ρητά εκχωρηθεί, παρακρατούνται από εμάς. 
 
 
6. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Παρέχουμε την Υπηρεσία σε εσάς μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Αναλαμβάνετε την 
υποχρέωση να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία : 
 
α) για παράνομους, ανήθικους ή αντίθετους στα χρηστά ήθη και τις εμπορικές συναλλαγές 
σκοπούς 
 
β) κατά τρόπο ώστε η Υπηρεσία να διακόπτεται, καταστρέφεται, καθίσταται λιγότερο 
αποτελεσματική ή η λειτουργικότητα της Υπηρεσίας να καθίσταται με κάθε τρόπο ανεπαρκής. 
 
γ) με τρόπο που μπορεί να βλάψει ή να καταστρέψει τον υπολογιστή κάποιου άλλου χρήστη 
 
δ) για την μετάδοση, ανέβασμα, ή αποστολή υιών κατά υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών και 
δυνάμενων να διαγράψουν αρχεία ή προγράμματα. 
 
ε) για την μετάδοση, ανέβασμα ή αποστολή υλικού το οποίο μπορεί να είναι δυσφημιστικό, 
προσβλητικό, ρατσιστικό, χυδαίο, υβριστικό, ή άσεμνο ή απειλητικό, ή κατά τρόπο τέτοιο που 
μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, ή αδικαιολόγητο άγχος. 
 
στ) ως μέσο απειλής, παρακολούθησης, παρενόχλησης, κακοποίησης, ή με άλλο τρόπο 
προσβολής άλλων χρηστών ή ως μέσο συλλογής ή αποθήκευσης προσωπικών στοιχείων άλλων 



χρηστών. 
 
ζ) με τρόπο που συνιστά παραβίαση ή προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματος φυσικού προσώπου, 
εταιρείας ή επιχείρησης (όπως ενδεικτικώς πνευματικά δικαιώματα και απόρρητες/ εμπιστευτικές 
πληροφορίες). 
 
η) για μετάδοση υλικού με σκοπό δημοσιότητας, προώθησης και /ή διαφήμισης χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας εκτός αν τέτοια μετάδοση έχει ειδικώς ζητηθεί από άλλον 
χρήστη της Υπηρεσίας. 
 
θ) για τη δημιουργία ψευδούς ταυτότητας με σκοπό την εξαπάτηση άλλων ως προς την 
ταυτότητα του αποστολέα ή την προέλευση του μηνύματος, όπως ενδεικτικώς την παρουσίαση 
κάποιου ως υπαλλήλου της NICKELODEON, διευθυντή, αντιπροσώπου ή άλλου χρήστη, ή 
 
ι) για την μετάδοση, ανέβασμα, ανακοίνωση ή με άλλο τρόπο διάθεση κάθε επιτρεπόμενου ή 
απαγορευμένου διαφημιστικού υλικού, υλικού προώθησης, “junkmail”, “spam”, “chain letters”, 
πυραμίδων ή άλλων αντεγραμμένων ή μη αιτούμενων μηνυμάτων. 
 
Παρά τα ανωτέρω δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο που μας αποστέλλετε εσείς ή άλλοι χρήστες 
της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια, πληρότητα ή ποιότητα αυτού 
του περιεχομένου. Κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας αναγνωρίζετε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε 
περιεχόμενο το οποίο είναι προσβλητικό ή δεκτικό αντιρρήσεων. 
 
Επιπλέον αν και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ελέγξουμε την Πληροφορία και το 
περιεχόμενο στον ιστότοπο για ιούς, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αντι-ιικά προγράμματα 
σε κάθε πληροφορία και/ή περιεχόμενο που αποκτάται από την Υπηρεσία. Υπό καμία συνθήκη δεν 
ευθυνόμαστε για οιοδήποτε περιεχόμενο ή βλάβη που προήλθε ως αποτέλεσμα της πρόσβασής 
σας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που απεστάλη ή κατά άλλο τρόπο μεταδόθηκε από την 
Υπηρεσία. 
Αποδέχεστε ότι διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αρνηθούμε την πρόσβαση 
ή να αποσύρουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας. Ως μέρος της 
Υπηρεσίας μας προς εσάς, παρέχουμε διάφορους πίνακες μηνυμάτων, δωμάτια διαλόγου, 
ιστολόγια, σελίδες προφίλ, και υπηρεσίες μηνυμάτων και επικοινωνίας (η Υπηρεσία) οι οποίες 
προσφέρουν σε εσάς και σε άλλους χρήστες την δυνατότητα να υποβάλετε, ανεβάζετε, 
αποστείλετε, διαθέτετε, μεταδίδετε και/ή ανταλλάζετε πληροφορίες, ιδέες, απόψεις, αρχεία, 
μηνύματα, μεταδόσεις και περιεχόμενο με άλλους χρήστες και/ή με εμάς και αυτά θα 
ονομάζονται «Post» «Posting» (καταχώριση). Αν μια (καταχώριση) Posting προέρχεται από εσάς ή 
την ταυτότητα χρήστη σας, με το παρόν συμφωνείτε ότι : 
α) Θέτετε την καταχώριση (Posting) ως δημόσιο κτήμα χωρίς καμία επιφύλαξη δικαιωμάτων ή 
περαιτέρω ελέγχου πάνω στη καταχώριση ή την χρήση αυτής και ειδικά εξουσιοδοτείτε την 
NICKELODEON και τις συνδεόμενες επιχειρήσεις, να χρησιμοποιούν αυτές ολόκληρες ή 
τμηματικά, παγκοσμίως και ότι αυτόματα παρέχετε στην NICKELODEON και τις συνδεόμενες 
επιχειρήσεις, για χωρίς δικαιώματα / αμοιβές, διαρκή, ανέκκλητη, απεριόριστη, μη αποκλειστική 
άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, επεξεργασία, διασκευή, δημιουργία 
παράγωγου έργου, μετάφραση, διανομή, ερμηνεία, διάθεση και με οποιοδήποτε τρόπο χρήση των 



καταχωρίσεων (Posting) και όλων των στοιχείων τους αυτοτελώς ήως τμημάτων άλλων έργων σε 
οποιαδήποτε μορφή, μέσα, ή τεχνολογία ήδη γνωστή ή τεχνολογία που θα εξελιχθεί ή 
ανακαλυφθεί στο μέλλον, και την αδειοδότηση ή υποπαραχώρηση άδειας αυτών των 
δικαιωμάτων μέσω πολλών μερών υποαδειούχων και χωρίς καμία ειδοποίηση ή υποχρέωση για 
αμοιβή, αναγνώριση πατρότητας ή άλλης αναγνώρισης προς εσάς. 
β) είστε ο μοναδικός και αποκλειστικός δημιουργός, συγγραφέας, και ιδιοκτήτης της 
καταχώρισης (Posting)σας, και ότι κανείς άλλος έχει δεν έχει δικαίωμα στην καταχώριση (Posting) 
σας. 
 
7. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ (POSTINGS) 
 
Τα ονόματα, εικόνες και διακριτικοί τίτλοι της NICKELODEONNE, και τα ονόματα, εικόνες και 
διακριτικοί τίτλοι τρίτων μερών, καθώς και τα προϊόντα και υπηρεσίες είναι ιδιοκτησία της 
NICKELODEON ή του ανάλογου τρίτου μέρους. Καμία αναφορά δεν θα είναι διατυπωμένη με 
τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται ή άλλως να εννοείται ότι παρέχεται άδεια ή δικαίωμα σε 
οιοδήποτε σήμα ή ευρεσιτεχνία της NICKELODEON, των συνδεόμενων επιχειρήσεων, ή άλλου 
τρίτου μέρους. 
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, διάταξης εικόνας, 
αίσθησης) καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο που παρέχεται ως μέρος του ιστοτόπου θα 
παραμείνει διαρκώς στην ιδιοκτησία της NICKELODEON ή των αδειούχων της NICKELODEON. 
Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, αποδέχεστε ότι το πράττετε μόνο για προσωπική σας , μη 
εμπορική χρήση. Δεν δύνασθε,ούτε δύνασθε να επιτρέψετε σε τρίτους, ή βοηθήσετε με 
οποιοδήποτε τρόπο, οιοδήποτε τρίτο μέρος, να αντιγράψει, αναπαράγει, κατεβάζει, αποστείλει, 
αποθηκεύει (ακόμα και σε άλλους ιστότοπους), διανέμει, μεταδίδει, δημοσιεύει εμπορικά ή 
τροποποιεί καθ οιονδήποτε τρόπο το υλικό ή περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
άδεια της NICKELODEON. 
 
 
8. ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Η υποβολή και το ανέβασμα όλων των περιεχομένων, όπως ενδεικτικά, φωτογραφιών, 
καλλιτεχνημάτων, βίντεο, ηχητικών εγγραφών, και καταχωρίσεων (postings) στον ιστότοπο, και 
στους ιστότοπους που ανήκουν και διευθύνονται από οργανισμούς και ιδιώτες, με τους οποίους η 
NICKELODEON έχει προσχωρήσει σε συμφωνία που αφορά το ανέβασμα περιεχομένου, 
υπόκεινται στους Όρους υποβολής Υλικού της NICKELODEON. Η Nickelodeon δεν ευθύνεται για 
την κατά παράβαση ανάρτηση προσωπικών δεδομένων τρίτων από Χρήστες εν αγνοία της. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί η διάπραξη ποινικού αδικήματος, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση 
υποβολής αιτήματος από χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας για την παύσης προβολής 
αναρτημένου από χρήσης περιεχομένου, ημείς πρόκειται άμεσα να προβούμε σε προληπτική 
παύση της προβολής μέχρι διευθετήσεως του θέματος δικαστικώς ή εξωδίκως.  
 
9. ΓΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
Ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και υγεία όλων των χρηστών μας, ειδικά των παιδιών. Οι 



γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, πρέπει να φροντίζουν 
για την επιτήρηση και βοήθεια προς τα παιδιά τους. 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να απευθύνεται σε ευρύ 
κοινό. Ως έχοντες την νομική υποχρέωση, υπενθυμίζουμε σε εσάς ότι είναι δική σας ευθύνη να 
επιβλέπετε τα παιδιά και να αποφασίζετε αν συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου είναι ή όχι 
κατάλληλες για το παιδί σας. 
 
10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 
Επιπλέον αναλαμβάνετε την ευθύνη, σε περίπτωση που έχετε κάποιο δικαίωμα, απαίτηση ή 
αγώγιμη αξίωση εναντίον άλλου χρήστη, που προκύπτει από την χρήση της Υπηρεσίας, θα 
διεκδικήσετε αυτό το δικαίωμα, αγώγιμη αξίωση ανεξάρτητα από εμάς, και χωρίς την συνδρομή 
μας. Θα μας αποζημιώσετε πλήρως και θα μας συνδράμετε έναντι τυχόν απαιτήσεων, ευθυνών, 
ζημιών, εξόδων, και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών δαπανών προερχομένων από 
την υπέρβαση της παρούσας σύμβασης και κάθε χρήσης της Υπηρεσίας, της Πληροφορίας ή της 
Ιστοσελίδας από εσάς. Αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένη δυνατότητα έλεγχου της φύσης 
και του περιεχόμενο των πληροφοριών και προγραμμάτων που μεταδίδονται ή λαμβάνονται από 
εσάς ή άλλους που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία και ότι δεν εξετάζουμε σε καμία περίπτωση την 
χρήση για την οποία χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε πλήρως για 
κάθε απαίτηση ή νόμιμη διαδικασία που θέλει προκύψει από την χρήση σας στην Υπηρεσία και η 
οποία θα εγερθεί ή θα απειληθεί η έγερσή της από κάθε άλλο πρόσωπο. 
 
11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
Αναγνωρίζετε ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και κάθε άλλο δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία, Πληροφορία και στον Ιστότοπο θα παραμείνει στην 
ιδιοκτησία ημών ή των αδειούχων μας. 
 
12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ 
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε άμεσα τη Σύμβαση και/ή αναστείλουμε την πρόσβαση 
σας στην Υπηρεσία, αν παραβιάσετε κάποιον από τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος 
κατά την διακριτική μας ευχέρεια. 
 
13. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
Όταν συμμετέχετε σε έναν συγκεκριμένο διαγωνισμό θα σας ειδοποιούμε για τυχόν ιδιαίτερους 
κανόνες και/ή περιορισμούς που εφαρμόζονται σε αυτόν τον διαγωνισμό. Παρακαλώ  και 
βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους γενικούς όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι εφαρμόζονται σε 
όλους τους διαγωνισμούς μας, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες. Σε περίπτωση 
που ως έπαθλο του διαγωνισμού, προβλέπεται η παράδοση δώρου /υλικού αντικειμένου, τότε ο 
Σταθμός θα επικοινωνεί μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει προκειμένου να 
ελέγξει εάν επιθυμείτε την παραλαβή του δώρου.  Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε το δώρο, ο 
Σταθμός θα το παραδώσει στον επιλαχόντα νικητή. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε εντός 1 



ώρας από το χρονικό σημείο που η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσετε την 
αποδοχή του δώρου, η Εταιρεία έχει το απεριόριστο δικαίωμα να διαθέσει το δώρο στον 
επιλαχόντα ή να επαναλάβει την κλήρωση, πλην ένα προβλέπεται διαφορετικά στον εκάστοτε 
διαγωνισμό.  
 
14. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
Σε περίπτωση που θέλετε να αναθεωρήσετε τις Πληροφορίες Εγγραφής σας ή να προσθέσετε ή 
αφαιρέσετε το όνομά σας από ένα γραπτό μήνυμα, ενημερωτικό άλλο κατάλογο διανομής (για το 
οποίο έχετε κάνει εγγραφή από τον Ιστότοπο) μπορείτε να πατήσετε στην ένδειξη 
«επικαιροποίηση προφίλ» αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο και να αναθεωρήσετε το προφίλ σας 
αναλόγως. 
Για την διαγραφή σας ισχύει ότι ανωτέρω στην παράγραφο 2 ισχύει.  
Η πολιτική ασφάλειας μας περιέχει περισσότερες πληροφορίες για την διαχείριση των 
Πληροφοριών Εγγραφής και/ή κάθε άλλης προσωπικής πληροφορίας σε σχέση με εσάς, την οποία 
συλλέξαμε κατά την διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας μας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να ρωτήσετε 
σχετικά με θέματα απορρήτου στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 
info@nickelodeon.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από 
κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  
 
15. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ 
 
Αν θέλετε να κάνετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον Ιστότοπο ή αν νομίζετε οτι τα δικαιώματα 
πνευματικής σας ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σας έχουν παραβιαστεί στο Ιστότοπο ή σε άλλη 
Υπηρεσία του NICKELODEON, δώστε μας αναλυτικά σχετικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@nickelodeon.gr . Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την 
Javascript για να τη δείτε.  
 
16. ΑΛΛΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ 
 
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους που δεν 
ελέγχονται από εμάς. Η Σύμβαση αυτή έχει εφαρμογή μόνο για χρήση αυτού του ιστοτόπου και 
της Υπηρεσίας και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. 
Κάθε σύνδεσμος σε άλλο ιστότοπο δεν συνεπάγεται την αποδοχή αυτών και του περιεχομένου 
του. 
 
17. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους όρους και προϋποθέσεις Της Σύμβασης από καιρό σε 
καιρό, και η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας κατόπιν μιας τέτοιας αλλαγής, θα τεκμαίρεται ως 
αποδοχή κάθε τέτοιας αλλαγής. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχεται αυτό το αρχείο τακτικά για 
να διαπιστώσετε αν αυτή η Σύμβαση έχει αλλάξει. Αν δεν συμφωνείτε με κάποια από τις αλλαγές 
στους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης αυτής τότε πρέπει να σταματήσετε άμεσα την 
χρήση της Υπηρεσίας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αλλάζουμε και επικαιροποιούμε την 



υπηρεσία από καιρό σε καιρό. 
 
18. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
 
Κάθε όρος αυτής της Σύμβασης που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη θα λαμβάνεται υπόψη 
ξεχωριστά, έχοντας εφαρμογή και κατισχύοντας ακόμα και αν για κάποιο λόγο οιοσδήποτε από 
αυτούς τους όρους θεωρείται ότι είναι ανεφάρμοστος ή ανίσχυρος σε κάποια περίπτωση και θα 
παραμένει σε ισχύ ακόμα και μετά την λήξη της σύμβασης. 
 
19. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
 
Καμία τυχόν παραίτηση ημών δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από παραβίαση κάποιου 
όρου, που προηγήθηκε ή θα επακολουθήσει. 
 
20. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
Αυτή η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και τα μέρη συμφωνούν, ανεκκλήτως, με το 
παρόν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα της πόλης 
των Αθηνών 
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις για τον ιστότοπο επικαιροποιήθηκαν τελευταία την 1η/12/2013. 

	  


