ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
SANDLER ONLINE®
H Sandler Systems, Inc. (“SSI” ή “εμείς”) αναπτύσσει ιδιωτικές, ασφαλείς διαδικτυακές πύλες
με προστασία κωδικού πρόσβασης (γνωστές και ως “οργανισμοί”) ώστε οι αδειοδόχοι
εκπαιδευτές Sandler® να παραδίδουν εκπαιδευτικά υλικά στους πελάτες τους και να τις
χρησιμοποιούν προς ενίσχυση της εκπαίδευσης που παρέχουν στους πελάτες τους. Καθένας από
αυτούς τους ιστότοπους αποκαλείται ΠΥΛΗ SANDLER. Αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτή να
διαχειρίζεται το περιεχόμενο της ΠΥΛΗΣ SANDLER για τον πελάτη του, καθώς και ονόματα
χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών που επιτρέπονται και οι οποίοι διαθέτουν
αδειοδότηση χρήσης μιας ΠΥΛΗΣ SANDLER μέσω του εκπαιδευτή. Μέσω της ΠΥΛΗΣ
SANDLER, ο πελάτης, και τα άτομα εντός του οργανισμού του πελάτη που συμμετέχουν στην
εκπαίδευση, είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε ιδιόκτητα και καλυμμένα με διπλώματα
ευρεσιτεχνίας βιβλία εργασίας, βιβλία παιχνιδιών, φυλλάδια, παρουσιάσεις, αρχεία βίντεο,
αρχεία ήχου, ενημερωτικά δελτία και άλλα γραπτά υλικά της SSI (συλλογικά το “Υλικό SSI”),
να ανεβάζουν και να διαδίδουν έγγραφα/ βίντεο/ αρχεία ήχου που σχετίζονται με την
εκπαίδευση και να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτή καθώς και μεταξύ τους.
Ακολουθούν οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης μιας ΠΥΛΗΣ SANDLER. Διαβάστε τους
προσεκτικά. Με τη σύνδεση για πρώτη φορά σε μια ΠΥΛΗ SANDLER και με κάθε επόμενη
σύνδεση, συμφωνείτε να τηρείτε και να δεσμεύεστε με όλους αυτούς τους Όρους χρήσης, και
όπως ενδέχεται να τους τροποποιούμε από καιρού εις καιρό.
Ενότητα 1: Εισαγωγή
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιούμε αυτούς τους Όρους χρήσης ανά πάσα
στιγμή.
Η ιδιοκτησία και λειτουργία της ΠΥΛΗΣ SANDLER ανήκει στην SSI. Ερωτήσεις σχετικά με
μια ΠΥΛΗ SANDLER ή τη λειτουργία της πρέπει να απευθύνονται στο συγκεκριμένο
εκπαιδευτή σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας που ταυτοποιούνται στην Ενότητα 17
παρακάτω. Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενό της πρέπει να απευθύνονται στο συγκεκριμένο
εκπαιδευτή σας.
Παρέχουμε την ΠΥΛΗ SANDLER "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ". Καμία δεν
αναλαμβάνουμε ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση, τη διαγραφή, τη λανθασμένη παράδοση ή
την αποτυχία αποθήκευσης οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη ή των μηνυμάτων επικοινωνίας
σας ή των ρυθμίσεών σας.
Για να χρησιμοποιήσετε την ΠΥΛΗ SANDLER, πρέπει να είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση
στον Παγκόσμιο Ιστό, και πρέπει να πληρώνετε τυχόν διαδικτυακά τέλη πρόσβασης που
σχετίζονται με την πρόσβασή σας. Πρέπει επίσης να παρέχετε κάθε απαραίτητο εξοπλισμό για
σύνδεση στον Παγκόσμιο ιστό, συμπεριλαμβανομένου υπολογιστή ή άλλης συσκευής
πρόσβασης. Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται να χρησιμοποιείται πρόσθετα προγράμματα “plugins” (όπως το Adobe Flash) ή πρόσθετο λογισμικό (όπως το Microsoft Word) για να βλέπετε, να
χρησιμοποιείτε ή να παίζετε με το περιεχόμενο που βρίσκεται στην ΠΥΛΗ SANDLER.
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Ενότητα 2: Κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια
Θα λάβετε το ID χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για την ΠΥΛΗ SANDLER. Το ID χρήστη
σας και ο κωδικός πρόσβασης είναι μοναδικά για εσάς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ID
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης άλλου χρήστη για πρόσβαση στην ΠΥΛΗ SANDLER ούτε
επιτρέπεται να αφήνετε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί το δικό σας ID χρήστη ή κωδικό
πρόσβασης. Δεν επιτρέπεται να πουλήσετε το δικό σας ID χρήστη ή κωδικό πρόσβασης σε τρίτο
άτομο. Είστε υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας του ID χρήστη και του κωδικού
πρόσβασης, και είστε υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα υπό το δικό σας
ID χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Συμφωνείτε (α) να ενημερώνετε αμέσως το διαχειριστή συστήματος για τυχόν μη
εξουσιοδοτημένη χρήση του ID χρήστη ή κωδικού πρόσβασης, ή όποιας άλλης παραβίασης της
ασφάλειας που υποπίπτει στην αντίληψή σας, και (β) να αποσυνδέεστε από το λογαριασμό σας
στην ΠΥΛΗ SANDLER στο τέλος κάθε συνεδρίας.
Δεν μπορούμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη που προκύπτει
λόγω της μη συμμόρφωσής σας με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα 2.
Ενότητα 3: Απόρρητο και συλλογή δεδομένων
Δείτε την Πολιτική απορρήτου για την Sandler Online σχετικά με τις πρακτικές μας αναφορικά
με τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς.
Τα ID χρήστη και οι κωδικοί πρόσβασης καταγράφονται για κάθε χρήστη που έχει πρόσβαση
στην ΠΥΛΗ SANDLER. Μπορεί επίσης να καταγράφουμε την ώρα και διάρκεια κάθε
συνεδρίας χρήσης με το ID χρήστη σας της ΠΥΛΗΣ SANDLER. Μπορεί επίσης να
καταγράφουμε το πότε, καθώς και τον αριθμό περιπτώσεων, έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες
πληροφορίες, ή τη χρονική διάρκεια θέασης μιας σειράς μαθημάτων και τυχόν σχετικών κουίζ,
τεστ ή πιστοποιήσεων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλα προσωπικά
στοιχεία που παρέχετε στην ΠΥΛ SANDLER ενδέχεται να είναι διαθέσιμη για άλλους χρήστες
της ΠΥΛΗΣ SANDLER.
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) θα συμμορφώνεστε με όλες τις εφαρμοστέες νομοθεσίες σχετικά
με τα ιδιωτικά δεδομένα, με την προστασία δεδομένων, με την ασφάλεια των δεδομένων και
εμπορικής προώθησης, καθώς και άλλες εφαρμοστέες νομοθεσίες σχετικές με τη συλλογή,
χρήση, αποκάλυψη, αποθήκευση ή χειρισμό των προσωπικών δεδομένων. (ii) Αν και εφόσον
μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα άλλου ατόμου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την άδεια
να το επιτελέσετε και έχετε παράσχει όποια απαιτούμενη ειδοποίηση και ότι αποκτήθηκε όποια
απαιτούμενη συναίνεση για την επιτέλεσή αυτής της πράξης, καθώς και (iii) εάν και εφόσον
προσπελάσετε, λάβετε, χρησιμοποιήσετε ή με άλλο τρόπο επεξεργαστείτε (εφεξής συλλογικά
αναφερόμενο ως «επεξεργασία») όποια προσωπικά δεδομένα που λάβετε έσω του ΠΟΡΤΑΛ της
SANDLER, εξουσιοδοτείστε να το επιτελέσετε και θα επεξεργαστείτε τέτοιες πληροφορίες μέσα
στο φάσμα της εξουσίας σας, σε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομοθεσίες, και υπόκειται σε
όποι ειδοποίηση και συναίνεση θέματος. Εάν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους χρήσης εκ μέρους
της εταιρείας σας ή υπό την ιδιότητά σας ως αντιπρόσωπος της εταιρείας σας, δηλώνετε και
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εγγυάστε ότι έχετε πλήρη εξουσία να το επιτελέσετε και να δεσμεύσετε την εταιρεία σας στους
παρόντες όρους χρήσης.
Ενότητα 4: Υλικό SSI
Συμφωνείτε ότι το Υλικό SSI προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από τα άτομα εκείνα που
εκπαιδεύονται από τον εκπαιδευτή Sandler και δεν θα χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό. Κανένα τμήμα του Υλικού SSI, είτε κείμενο, εικόνα, ήχος είτε βίντεο, δεν επιτρέπεται αν
χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το να σας προετοιμάσει για την
εκπαίδευση που δέχεστε και ως ενίσχυση της εκπαίδευσης που σας παρέχεται. Συμφωνείτε
ρητώς ότι η SSI διατηρεί την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του
Υλικού SSI, και ότι δεν θα αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγο έργο ή
μεταφράσετε το υλικό αυτό χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της SSI. Αναγνωρίζετε ότι η SSI
είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του Υλικού SSI.
Περαιτέρω συμφωνείτε να μην καταγράψετε για μετέπειτα χρήση μέσω “στιγμιότυπου οθόνης”,
ή με οποιαδήποτε άλλη μεθοδολογία, το Υλικό SSI που προβάλλεται στην ΠΥΛΗ SANDLER.
Τυχόν υλικό που κατεβάζετε προορίζεται για προσωπική σας χρήση και δεν επιτρέπεται η
διάδοσή του σε τυχόν άλλα πρόσωπα. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση της ΠΥΛΗΣ SANDLER σε
τυχόν δημόσιους υπολογιστές όπως αυτών σε βιβλιοθήκες ή περίπτερα ξενοδοχείων. Είστε
υπεύθυνος να διασφαλίζετε ότι τυχόν υλικό που προβάλλεται ή μεταφορτώνεται σε τέτοιου
είδους δημόσιους υπολογιστές δεν είναι διαθέσιμο με οποιονδήποτε τρόπο αφού αποσυνδεθείτε
από τη συνεδρία σας.
Ενότητα 5: Συμπεριφορά και περιεχόμενο
Ως προϋπόθεση της συνεχιζόμενης χρήσης σας της ΠΥΛΗΣ SANDLER, συμφωνείτε ότι δεν θα
χρησιμοποιείτε την ΠΥΛΗ SANDLER, για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή
απαγορευμένος από τους παρόντες Όρους χρήσης. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση της
ΠΥΛΗΣ SANDLER απαγορεύεται ρητώς, και διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής ακαταλλήλου
περιεχομένου και αναστολής ή λήξης του λογαριασμού οποιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιεί
την ΠΥΛΗ SANDLER για μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
Θα πρέπει να κατανοείτε ότι όλα τα μηνύματα, δεδομένα, κείμενο, φωτογραφίες, γραφικά, ήχος,
βίντεο και άλλα υλικά ή πληροφορίες μεταδίδονται μέσω της ΠΥΛΗΣ SANDLER (εκτός των
πληροφοριών που δημοσιεύουμε), είτε έχουν αναρτηθεί για γενική προβολή είτε έχουν
μεταδοθεί ιδιωτικά ("Περιεχόμενο χρήστη"), αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου
από το οποίο προήλθε κάποιο στοιχείο του Περιεχομένου χρήστη. Αν ανεβάσετε, αναρτήσετε,
στείλετε μήνυμα ή άλλως πως μεταδώσετε τυχόν Περιεχόμενο χρήστη, είστε υπεύθυνος για τη
συμμόρφωσή του με τους παρόντες Όρους χρήσης. Αν και έχουμε το δικαίωμα, δεν
παρακολουθούμε, επεξεργαζόμαστε ή ελέγχουμε το Περιεχόμενο χρήστη. Δεν αποδεχόμαστε
ευθύνη για την ειλικρίνεια, ακρίβεια ή καταλληλότητα του Περιεχομένου χρήστη. Υπό καμία
περίσταση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν Περιεχόμενο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων
σφαλμάτων ή παραλείψεων κάποιου Περιεχομένου χρήστη, ή για τυχόν απώλεια ή βλάβη
οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου
χρήστη που αναρτάται, αποστέλλεται σε μήνυμα ή μεταδίδεται άλλως πως μέσω της ΠΥΛΗΣ
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SANDLER. Μόλις αναρτηθεί, το Περιεχόμενο χρήστη μπορεί να προβληθεί και να
μεταφορτωθεί από άλλους χρήστες της ΠΥΛΗΣ SANDLER.
Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ΠΥΛΗ SANDLER για τα παρακάτω:
1.

μεταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή σε μήνυμα ή άλλως πως μετάδοση τυχόν
Περιεχομένου χρήστη που είναι παράνομο, επιζήμιο, απειλητικό, υβριστικό, αποτελεί
αδικοπραξία, χυδαίο, συκοφαντικό, παραβιάζει το απόρρητο άλλων, επιθετικό ή
φυλετικά, εθνικά ή άλλως πως προσβλητικό;

2.

μίμηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου;

3.

συγκάλυψη του συντάκτη ή προέλευσης τυχόν Περιεχομένου χρήστη που μεταδίδετε;

4.

μεταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή σε μήνυμα ή άλλως πως μετάδοση τυχόν
Περιεχομένου χρήστη για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με
οποιονδήποτε νόμο ή σύμφωνα με συμβατικές σχέσεις ή σχέσεις θεματοφυλακής (όπως
εσωτερικές πληροφορίες, ιδιόκτητες πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες);

5.

μεταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή σε μήνυμα ή άλλως πως μετάδοση τυχόν
Περιεχομένου χρήστη που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό
σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα
οποιουδήποτε τρίτου;

6.

μεταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή σε μήνυμα ή άλλως πως μετάδοση τυχόν
ανεπιθύμητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, προωθητικών υλικών, "junk mail,"
"spam," "chain letters," ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προσέλκυσης;

7.

μεταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή σε μήνυμα ή άλλως πως μετάδοση τυχόν υλικού που
περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή
προγράμματα σχεδιασμένα να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή περιορίζουν τη
λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστών ή υλικού εξοπλισμού ή
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών;

8.

διακοπή της κανονικής ροής του διαλόγου, πρόκληση μιας οθόνης να «κυλά» ταχύτερα
από το κανονικό, ή άλλως πώς να δρα με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα
άλλων χρηστών να εμπλέκονται σε ανταλλαγές μηνυμάτων με τάξη;

9.

παρεμβολή ή διατάραξη διακομιστών ή δικτύων που συνδέονται με την ΠΥΛΗ
SANDLER;

10.

"ανεπιθύμητη παρακολούθηση" ή άλλως πως παρενόχληση άλλου προσώπου, ή

11.

συλλογή, αποθήκευση ή κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων που αφορούν άλλους
χρήστες.
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Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια, να παρεμποδίσουμε ή
να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε απαράδεκτο Περιεχόμενο χρήστη που μεταδίδετε ή καθιστάτε
διαθέσιμο μέσω της ΠΥΛΗΣ SANDLER. Χωρίς περιορισμό του εύρους των δικαιωμάτων μας,
σας ενημερώνουμε ότι έχουμε το δικαίωμα αφαίρεσης οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη
παραβιάζει τους παρόντες Όρους χρήσης ή είναι άλλως πως απαράδεκτο (κατά την
αποκλειστική μας κρίση).
Αποθηκεύουμε και διατηρούμε Περιεχόμενο χρήστη σύμφωνα με παγιωμένη πολιτική και
μπορεί να το γνωστοποιήσουμε αν αυτό απαιτείται διά νόμου ή λόγω καλή τη πίστει πεποίθησης
ότι η γνωστοποίηση είναι ευλόγως απαραίτητη (α) για συμμόρφωση με τη νόμιμη διαδικασία,
(β) για επιβολή των παρόντων Όρων χρήσης, (γ) για απόκριση σε αξιώσεις ότι τυχόν
Περιεχόμενο χρήστη παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ή (δ) για προστασία των δικαιωμάτων,
ιδιοκτησίας και ατομικής ασφάλειας της SSI, των υπαλλήλων της και των αδειοδόχων
εκπαιδευτών της.
Μπορεί να μεταδίδουμε και να αποθηκεύουμε το Περιεχόμενο χρήστη σας σε διάφορα δίκτυα,
διακομιστές υπολογιστών και άλλα τεχνολογικά μέσα και μπορεί να τροποποιούμε το
Περιεχόμενο χρήστη σας για να συμμορφώνεται και να προσαρμόζεται σε τεχνικές απαιτήσεις
των συνδεόμενων δικτύων ή συσκευών.
Θα αναστέλλουμε άμεσα ή θα διαγράφουμε τα δικαιώματα οποιουδήποτε ID χρήστη που
πιστεύουμε, κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια, ότι χρησιμοποιείται για μετάδοση spam ή
άλλων ανεπιθύμητων μαζικών μηνυμάτων. Επιπλέον, επειδή είναι δύσκολη η ποσοτικοποίηση
των ζημιών, συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε αμέσως σε εμάς ρευστοποιημένες ζημίες $5,00
δολαρίων Η.Π.Α. για κάθε μήνυμα spam ή ανεπιθύμητης μαζικής αλληλογραφίας που
μεταδίδεται υπό το ID χρήστη σας ή συνδέεται άλλως πως με αυτό.
Ενότητα 6: Αποζημίωση
Είστε υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας του ID χρήστη, του κωδικού πρόσβασης
και του λογαριασμού σας, καθώς και για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο
λογαριασμό σας. Αποζημιώνετε και συμφωνείτε να μας καταστήσετε, εμάς και τις θυγατρικές
μας, συγγενείς εταιρείες μας, στελέχη, διευθυντές, αντιπροσώπους, χρήστες των επωνυμιών μας
από κοινού ή άλλους εταίρους, και υπαλλήλους, άμοιρους ευθυνών για κάθε αξίωση ή απαίτηση,
συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών εξόδων, που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο
σε σχέση με, ή που προκύπτουν από το Περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλετε, αναρτάτε ή
μεταδίδετε μέσω της ΠΥΛΗΣ SANDLER, από την παραβίαση εκ μέρους σας αυτών των Όρων
χρήσης ή την παραβίαση εκ μέρους σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων. Συμφωνείτε να μην
έρθετε σε συμβιβασμό για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση ή να αναλάβετε ευθύνη ή να αποδεχτείτε
ενοχή εκ μέρους μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, με
δαπάνες μας, να αναλάβουμε την υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται
σε αποζημίωση από εσάς.
Ενότητα 7: Χρήση και αποθήκευση
Μπορούμε να καθιερώνουμε γενικές πρακτικές και όρια αναφορικά με τη χρήση της ΠΥΛΗΣ
SANDLER PORTAL. Αυτό περιλαμβάνει το μέγιστο αριθμό ημερών που θα διατηρούνται
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τυχόν μηνύματα, αναρτήσεις σε πίνακα μηνυμάτων ή άλλο μεταφορτωμένο Περιεχόμενο χρήστη
στην ΠΥΛΗ SANDLER, καθώς και το μέγιστο μέγεθος οποιουδήποτε αρχείου, ανάρτησης ή
μεταφόρτωσης του Περιεχομένου χρήστη στην ΠΥΛΗ SANDLER. Αποποιούμαστε πάσης
ευθύνης για τη διαγραφή ή μη αποθήκευση μηνυμάτων και άλλων επικοινωνιών ή άλλου
Περιεχομένου χρήστη που τηρείται ή μεταδίδεται από την ΠΥΛΗ SANDLER. Δεν προβαίνουμε
σε καμία αξίωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα δεδομένων που αποκαθίστανται σε περίπτωση
αστοχίας του διακομιστή, φυσικών καταστροφών, σφάλματος χρήστη ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο για τον οποίο μπορεί να καταστραφούν, καταστούν μη χρησιμοποιήσιμα ή να διαγραφούν
δεδομένα. Έχουμε το δικαίωμα αλλαγής αυτών των γενικών πρακτικών και ορίων ανά πάσα
στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, με ή χωρίς προειδοποίηση.
Ενότητα 8: Τροποποιήσεις στην ΠΥΛΗ SANDLER
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος ανά πάσα στιγμή και από καιρού εις καιρόν να
τροποποιούμε ή να διακόπτουμε, προσωρινά ή μόνιμα, την ΠΥΛΗ SANDLER (ή οποιαδήποτε
εκ των λειτουργιών της), με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε ευθύνη
απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της
ΠΥΛΗΣ SANDLER.
Ενότητα 9: Διακοπή
Μπορεί να αναστείλουμε τον κωδικό πρόσβασης, το ID χρήστη σας ή άλλη χρήση της ΠΥΛΗΣ
SANDLER, καθώς και να αφαιρέσουμε και να απορρίψουμε οποιοδήποτε μέρος του
Περιεχομένου χρήστη σας εάν παραβιάσετε αυτούς του Όρους χρήσης. Αν παραβιάζετε αυτούς
τους Όρους χρήσης επανειλημμένως, μπορεί να διακόψουμε τον κωδικό πρόσβασης, το ID
χρήστη ή άλλη χρήση σας της ΠΥΛΗΣ SANDLER χωρίς επιστροφή τυχόν αντιτίμου της άδειας.
Θα αναστείλουμε τον κωδικό πρόσβασης, ID χρήστη και άλλη χρήση της ΠΥΛΗΣ SANDLER
όταν ο δικός σας εκπαιδευτής Sandler μας ενημερώσει ότι δεν δέχεστε πλέον εκπαίδευση ή
ενίσχυση της Sandler. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε
τρίτο για αντίτιμο αδείας ή άλλως πως για οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή της πρόσβασής σας
στην ΠΥΛΗ SANDLER.
Ενότητα 10: Σύνδεσμοι και διαφήμιση
Η ΠΥΛΗ SANDLER μπορεί να παρέχει, ή τρίτα μέρη (ήτοι, ο εκπαιδευτής Sandler ή άλλα
άτομα εντός του οργανισμού σας που έχουν πρόσβαση στην ΠΥΛΗ SANDLER) μπορεί να
παρέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή πόρους στον Παγκόσμιο ιστό. Δεν
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστότοπων ή πόρων,
ούτε εγκρίνουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν περιεχόμενο, διαφήμιση,
προϊόντα ή άλλα υλικά που βρίσκονται ή διατίθενται από τέτοιους ιστότοπους ή πόρους. Η
χρήση τέτοιων ιστότοπων τρίτων γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η SSI δεν έχει κανέναν έλεγχο επί
του περιεχομένου ή των πολιτικών τέτοιων ιστοτόπων τρίτων. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη,
άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται ή επιχειρηματολογείται ότι
προκαλούνται από ή σε σύνδεση με τη χρήση ή την εξάρτηση από τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή
υπηρεσίες που διατίθενται ή παρέχονται μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή πόρου.
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Οι επιχειρηματικές συναλλαγές σας με διαφημιστές, ή συμμετοχή στις προωθήσεις, που
βρίσκονται στην ΠΥΛΗ SANDLER, ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών και
παράδοσης σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι, προϋποθέσεις,
εγγυήσεις ή αναπαραστάσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, περιορίζονται
αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και το διαφημιστή. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υπόκειστε οποιουδήποτε είδους ως αποτέλεσμα τυχόν τέτοιων
συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας τέτοιων διαφημιστών στην ΠΥΛΗ SANDLER.
Μπορεί να τοποθετούμε νομικές ειδοποιήσεις, αποποιήσεις, τα εταιρικά μας λογότυπα και
συνθήματα, διαφημίσεις, εγκρίσεις, εμπορικά σήματα και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης
στην ΠΥΛΗ SANDLER, όλα εκ των οποίων μπορεί να τροποποιούμε, διευρύνουμε ή
εξαλείφουμε κατά την προαίρεσή μας. Κάθε αποζημίωση (χρηματική ή μη χρηματική) που
λαμβάνουμε λόγω της τοποθέτησης ή πώλησης διαφημίσεων, εγκρίσεων και χορηγιών στην
ΠΥΛΗ SANDLER θα ανήκει μόνο σε εμάς.
Ενότητα 11: Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το Υλικό SSI προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α.
Τα S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (με το σχεδιασμό), S Sandler Training
(με το σχεδιασμό), Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (με το
σχεδιασμό), S Sandler Online Finding Power In Reinforcement (με το σχεδιασμό), Sandler
Selling System, SandlerBrief, Negative Reverse Selling, Sandler Pain Funnel, the Pain Funnel
(λέξεις και σχεδιασμός), Finding Power In Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No
Gain!, Sandler’s Professional Advantage, Pro Summit, Sandlerworks!, Sandler Training
Certification (με το σχεδιασμό), Sandler Sales Bronze Certified Certified (με το σχεδιασμό),
Sandler Sales Silver Certified Certified (με το σχεδιασμό), Sandler Sales Gold Certified Certified
(με το σχεδιασμό), Sandler Sales Master Certified Certified (με το σχεδιασμό), Sandler
Instructor Certified (με το σχεδιασμό), Tactics for Sales Professionals, Tactics for Sales
Management Professionals, and How to Succeed are registered service marks of Sandler
Systems, Inc. The Sandler Submarine (λέξεις και σχεδιασμός), Pursuit Navigator, Client2, και
Client-Centric Satisfaction αποτελούν σήματα υπηρεσίας της Sandler Systems, Inc. Το Wimp
Junction αποτελεί σήμα υπηρεσίας κατατεθέν της Sandler Systems, Inc. και του Terry Slattery.
Σας εκχωρούμε προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο και μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια για
χρήση του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού (που ορίζεται παρακάτω) στους υπολογιστές
σας. Υπόσχεστε να μην αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγο έργο, προβείτε
σε αντίστροφο σχεδιασμό, αντίστροφη συμβολομετάφραση ή άλλως πως επιχειρήσετε να
ανακαλύψετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα, ή να πωλήσετε, εκχωρήσετε, υποαδειοδοτήσετε,
εκχωρήσετε εμπράγματη ασφάλεια ή άλλως πως μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα στο
Λογισμικό, είτε άμεσα είτε μέσω των υπαλλήλων σας ή ανεξάρτητων αναδόχων έργου.
Συμφωνείτε να μην τροποποιείτε το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, και να μην
χρησιμοποιείτε τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ των
οποίων (χωρίς περιορισμό) την απόκτηση μη αδειοδοτημένης πρόσβασης στην ΠΥΛΗ
SANDLER. Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση στην ΠΥΛΗ SANDLER με άλλα μέσα εκτός
από το περιβάλλον χρήστη που παρέχουμε για χρήση πρόσβασης στην ΠΥΛΗ SANDLER.

Greek TOU-05082017

Η SSI είναι ο πρωτεύων αδειοδόχος, και θα διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλο και ασφάλεια επί και
προς το Λογισμικό και όλο το Περιεχόμενο κατόχου (όπως ορίζεται παρακάτω) που ετοιμάζεται,
ή χρησιμοποιείται, για την ΠΥΛΗ SANDLER, καθώς και κάθε δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας επί και προς οποιοδήποτε τμήμα αυτών.
«Περιεχόμενο κατόχου» σημαίνει κάθε κείμενο, εικόνα, ήχο, αρχείο, βίντεο, σχέδιο, κινούμενο
σχέδιο, διάταξη, χρωματικό σχήμα, εμπορική εμφάνιση, έννοια, μέθοδο, τεχνική, διαδικασία και
δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με, παρουσιάζονται ή συλλέγονται από ή μέσω της
ΠΥΛΗΣ SANDLER τα οποία αναρτούμε ή παρέχουμε.
«Λογισμικό» σημαίνει προγράμματα υπολογιστή και κώδικα υπολογιστή (π.χ., HTML, Java)
που χρησιμοποιούνται με ή στην ΠΥΛΗ SANDLER, εξαιρουμένων τυχόν προγραμμάτων
λογισμικού που ανήκουν σε τρίτους.
Εκτός των προβλέψεων του παρόντος, τίποτε στην ΠΥΛΗ SANDLER δεν θα νοείται ότι
μεταφέρει οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
μεταξύ των οποίων οποιοδήποτε δικαίωμα στη φύση του εμπορικού σήματος ή πνευματικό
δικαίωμα, της SSI ή τυχόν τρίτων, είτε μέσω προηγούμενης άδειας (estoppels), υπαινιγμού ή
άλλως πως. Όλες οι επωνυμίες και ονόματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Ενότητα 12: Κοινοποίηση προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων
Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ψηφιακών Πνευματικών Δικαιωμάτων της Χιλιετίας (Digital
Millennium Copyright Act - DMCA) και άλλων ισχυόντων νόμων, αποτελεί πολιτική της SSI,
υπό κατάλληλες περιστάσεις, να διακόπτει το ID χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κάποιου
Χρήστη που θεωρείται ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και να αφαιρέσει
Περιεχόμενο χρήστη που θεωρείται ότι παραβιάζει τέτοια δικαιώματα. Για να υποβάλλετε μια
κοινοποίηση προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων στην SSI, θα πρέπει να στείλετε γραπτό
μήνυμα στον καθορισμένο Εκπρόσωπο DMCA (παρακάτω) που θα περιλαμβάνει ουσιωδώς τα
παρακάτω (συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας ή δείτε την Ενότητα 512(c) του 17 U.S.C. για να
επιβεβαιώσετε τις προϋποθέσεις αυτές):
1. Ταυτοποίηση του ενός ή περισσότερων έργων με κάλυψη πνευματικών δικαιωμάτων που
έχουν παραβιαστεί και μια δήλωση ιδιοκτησίας αυτών των έργων.
2. Ταυτοποίηση του υλικού που καταγγέλλεται ότι προσβάλλει ή είναι το αντικείμενο
δραστηριοτήτων προσβολής και που πρέπει να αφαιρεθεί ή η πρόσβαση σε αυτό πρέπει
να απενεργοποιηθεί και εύλογα επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να
εντοπίσουμε το υλικό. Παροχή URL στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να μας βοηθήσετε στον γρήγορο
εντοπισμό του περιεχομένου;
3. Εύλογα επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας,
όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;
4. Δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που
καταγγέλλεται δεν είναι εγκεκριμένη από τον κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων, από
εκπρόσωπό του ή εκ του νόμου;
5. Μια δήλωση, επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς
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και ότι είστε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να ενεργήσει εκ μέρους του κυρίου ενός
αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να προσβάλλεται;
6. Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή (ήτοι, “/s/ [εκτύπωση ονόματος]”) του προσώπου που
εξουσιοδοτείται να ενεργήσει εκ μέρους του κυρίου ενός αποκλειστικού δικαιώματος
που φέρεται να προσβάλλεται.
Αποστείλετε τη γραπτή κοινοποίηση στον καθορισμένο Εκπρόσωπο DMCA της SSI:
Shannon Howell, General Counsel
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Αριθμός τηλεφώνου: 410-559-2020
Αριθμός φαξ: 410 -653 -6467
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: legal@sandler.com
Σημειώστε ότι σύμφωνα με την Ενότητα 512(f) του DMCA, οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει
του και ουσιωδώς ισχυρίζεται ψευδώς ότι κάποιο υλικό ή δραστηριότητα προσβάλλει
δικαιώματα μπορεί να υπόκειται σε ευθύνη αποζημίωσης.
Αντιστροφή κοινοποίηση για την προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων. Αν το περιεχόμενό
σας αφαιρέθηκε ως αποτέλεσμα κοινοποίησης από προφασιζόμενο κάτοχο πνευματικών
δικαιωμάτων ότι τα πνευματικά δικαιώματα τέτοιου τρίτου παραβιάζονται από το περιεχόμενό
σας, μπορείτε να απαντήσετε στέλνοντας μια αντίστροφη κοινοποίηση στον καθορισμένο
Εκπρόσωπο DMCA (παραπάνω) που να περιλαμβάνει ουσιωδώς τα παρακάτω (συμβουλευτείτε
το δικηγόρο σας ή δείτε την Ενότητα 512(g) του 17 U.S.C. για να επιβεβαιώσετε τις
προϋποθέσεις αυτές):
1. Παράθεση του υλικού που αφαιρέθηκε και την τοποθεσία όπου εμφανιζόταν το υλικό
πριν την αφαίρεσή του. Παρακαλείστε για επαρκείς λεπτομέρειες;
2. Παροχή του ονόματός σας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
3. Μια δήλωση από εσάς, επί ποινή ψευδορκίας, ότι έχετε την καλόπιστη πεποίθηση ότι το
υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα λάθους ή λανθασμένης
ταυτοποίησης του υλικού προς αφαίρεση ή απενεργοποίηση;
4. Μια δήλωση ότι συναινείτε στην δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού
Δικαστηρίου των Η.Π.Α. για τον δικαστικό τομέα στον οποίο κατοικείτε (ή της
Βαλτιμόρης, στο Maryland, εάν η διεύθυνσή σας βρίσκεται εκτός των Η.Π.Α.), και ότι
θα αποδεχτείτε την επίδοση δικογράφου από το άτομο που παρείχε την κοινοποίηση σε
εμάς για την ισχυριζόμενη παραβίαση ή από εκπρόσωπο τέτοιου προσώπου;
5. Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας (ήτοι, “/s/ [εκτύπωση ονόματος]”).
Σημειώστε ότι σύμφωνα με την Ενότητα 512(f) του DMCA, οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει
του και ουσιωδώς ισχυρίζεται ψευδώς ότι κάποιο υλικό ή δραστηριότητα αφαιρέθηκε ή
απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα λάθους ή λανθασμένης ταυτοποίησης του υλικού μπορεί να
υπόκειται σε ευθύνη αποζημίωσης.
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Ενότητα 13: Αποποίηση εγγυήσεων
ΡΗΤΩΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ:
1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗ SANDLER ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΚΙΝΔΥΝΟ. Η ΠΥΛΗ SANDLER ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ».
ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή
ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.
2. ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ (i) Η ΠΥΛΗ SANDLER ΔΕΝ ΘΑ
ΔΙΑΚΟΠΕΙ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (ii) ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ
SANDLER ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, (iii) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή
ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ SANDLER ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, Ή
(iv) ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ.
Ενότητα 14: Περιορισμός Ευθύνης
ΡΗΤΩΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ,
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ,
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΤΑΙΕΙΕΣ,
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΈΡΓΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ Μας ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή
ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ,
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (i) ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΗΣ
ΠΥΛΗΣ SANDLER, (ii) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΑΘΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ Ή ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΥΛΗ SANDLER, (iii) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, (iv)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ SANDLER, Ή
(v) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗ SANDLER.
Ενότητα 15: Ανακοινώσεις/ ειδοποιήσεις
Η ΠΥΛΗ SANDLER μπορεί να παρέχει ανακοινώσεις αλλαγών στους παρόντες Όρους χρήσης
ή άλλων θεμάτων εμφανίζοντας ειδοποιήσεις ή συνδέσμους προς ειδοποιήσεις σε εσάς γενικά
στην ΠΥΛΗ SANDLER.
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Ενότητα 16: Γενικά
Οι παρόντες Όροι χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά
με τη δική σας χρήση της ΠΥΛΗΣ SANDLER και διέπουν τη χρήση εκ μέρους σας της ΠΥΛΗΣ
SANDLER, και υπερισχύουν έναντι κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και
εμάς, ή ανάμεσα σε εσάς και τους αδειοδοτημένους εκπαιδευτές μας. Ενδέχεται επίσης να
υπόκειστε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε
υπηρεσίες συγγενών εταιρειών, περιεχόμενο τρίτων ή λογισμικό τρίτων. Οι παρόντες Όροι
χρήσης και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς θα διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας του
Maryland, των Η.Π.Α., ανεξαρτήτως των συγκρούσεων των νομοθετικών προβλέψεων. Εσείς
και εμείς συμφωνούμε ότι υποκείμεθα στην ατομική και αποκλειστική δικαιοδοσία των
πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται ή ισχύουν για την Επαρχία της
Βαλτιμόρης, Maryland, Η.Π.Α. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ενάντιας διάταξης ή νόμου,
οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση της ΠΥΛΗΣ SANDLER
ή με τους παρόντες Όρους χρήσης, πρέπει να υποβάλλεται εντός ενός έτους μετά την εμφάνιση
τέτοιας αξίωσης αγωγής ή να παραγράφεται μόνιμα.
Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αλλαγή οποιωνδήποτε
πληροφοριών, ή οποιαδήποτε παρεμβολή στη διαθεσιμότητα ή πρόσβαση στην ΠΥΛΗ
SANDLER απαγορεύεται αυστηρά. Επιφυλασσόμαστε όλων των νομίμων δικαιωμάτων και
θεραπειών που είναι διαθέσιμες για εμάς και η παρούσα αποποίηση με κανέναν τρόπο δεν θα
θεωρείται περιορισμός ή αποποίηση τυχόν άλλων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχουμε.
Εάν η Ford δεν ασκήσει ή δεν εκτελέσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή πρόβλεψη αυτών των Όρων
και Προϋποθέσεων, αυτό δεν θα αποτελεί αποποίηση τέτοιου δικαιώματος ή πρόβλεψης. Εάν
οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτών των Όρων χρήσης διαπιστωθεί από κάποιο δικαστήριο αρμόδιας
δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το δικαστήριο θα πρέπει να
καταβάλλει προσπάθεια ώστε να ισχύσουν οι προθέσεις των συμβαλλόμενων κατά τα
αναφερόμενα στην πρόβλεψη, ενώ οι υπόλοιπες προβλέψεις αυτών των Όρων χρήσης θα
παραμένουν εν ισχύ και εφαρμογή. Οι επικεφαλίδες και οι τίτλοι ενοτήτων των παρόντων Όρων
χρήσης περιλαμβάνονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση και δεν έχουν καμία νομική ή
συμβατική ισχύ.
Ενότητα 17: Διαχειριστής συστήματος
Αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις αυτών των Όρων χρήσης στο διαχειριστή του συστήματος:
Shannon Howell, General Counsel
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Boulevard, Suite 400
Owings Mills, MD 21117, U.S.A.
Αριθμός τηλεφώνου: (410) 559-2020
Αριθμός φαξ: (410) 653 -6467
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: legal@sandler.com
ΤΕΛΟΣ
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Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2017, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2017.
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