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Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  

Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών
τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού
δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης
εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον
πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή,
επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη
χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους
σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των
διαχειριστών του ιστότοπου.

  

  

Ευθύνη χρήστη

  

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τoν παρόντα ιστόποτο για:

  

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί
παράνομη προσβολή και βλάβη στον παρόντα ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε
προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
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2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών,
της ανηλικότητας κλπ.,

  

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης
σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες,
ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως
μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

  

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό
σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

  

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες,
αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης,
την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού
υπολογιστών,

  

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

  

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 

  

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  

  

Κρυπτογράφηση

  

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL με κρυπτογράφηση 256bit για
ασφαλή πλοήγηση και on-line συναλλαγές. Κατά αυτό τον τρόπο όλες οι προσωπικές σας
πληροφορίες που τυχόν συμπληρώσετε σε φόρμες εντός του δικτυακού αυτού τόπου,
κρυπτογραφούνται ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά
τους στο διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα ένα
παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων, όταν αυτοί
χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ
των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μια
κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται
μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό
αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας
έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες
που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που
αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

  

  

ΧΡΗΣΗ COOKIES

  

Τί είναι τα Cookies

  

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε
επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον
υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον
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αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς
λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού
τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Όλα τα δεδομένα είναι ανώνυμα.

  

Υποχρέωση προειδοποίησης για τη χρήση Cookies

  

Ο παρών ιστότοπος, όπως και άλλοι δικτυακοί τόποι, έχει την υποχρέωση προειδοποίησης
για τη χρήση Cookies στο δικτυακό του τόπο γιατί το υπαγορεύει ο νόμος για επισκέπτες
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση μια σειρά οδηγιών  που αφορούν
την προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Ο νόμος υπαγορεύει πως όταν ένας
δικτυακός τόπος έχει έδρα στην Ε.Ε. ή απευθύνεται σε κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής
ένωσης, πρέπει να δηλώνει το ότι χρησιμοποιεί cookies στους επισκέπτες. Πρέπει να
εξηγεί το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί cookies και να ζητήσει την άδεια του επισκέπτη
για να δημιουργήσει cookies στο σύστημά του.

  

Τί Cookies χρησιμοποιούνται

  

Βασικά Cookies: Τα βασικά cookies είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του
δικτυακού τόπου και εξασφαλίζουν πως αποδίδει σύμφωνα με τις προσδοκίες του
επισκέπτη όταν πλοηγείται σε αυτόν.

  

Cookies Τρίτων: Το Ονειρόκοσμος e-shop χρησιμοποιεί Google reCAPTCHA για τη φόρμα
επικοινωνίας του. Το Google reCAPTCHA χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τους
πραγματικούς χρήστες από τους υπολογιστές προκειμένου να προλαμβάνει ανεπιθύμητη
αλληλογραφία (Spam) που αποστέλλεται αυτόματα. Η υπηρεσία reCAPTCHA, παρέχεται
από τη Google Inc. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην πολιτική
απορρήτου της Google
.

  

Αποδοχή, διαχείριση ή διαγραφή Cookies

  

Συνιστούμε να μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις των Cookies καθώς μπορεί να περιορίσουν την
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εμπειρία σας και την απόδοση του δικτυακού τόπου.

  

Εάν ωστόσο επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω του
περιηγητή (browser) σας. Διαφορετικοί browsers μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικές
μεθόδους ελέγχου των cookies, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο τμήμα βοήθειας του
περιηγητή σας για περισσότερες πληροφορίες.

  

Ενδεικτικά, παραθέτουμε συνδέσμους για τη διαχείριση των Cookies στους
δημοφιλέστερους browsers αυτή τη στιγμή:

  

♦ Mozilla Firefox

  

♦ Google Chrome

  

♦ Microsoft Internet Explorer
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https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

