Νομικό πλαίσιο ηλ. καταστήματος

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
του rodoula-art.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος και δεν παραχωρείται σε καμμία
περίπτωση ρητά εδώ. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και το λογότυπο rodoula-art.gr
είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης Κατασκευής Χειροποίητων Διακοσμητικών ειδών και
Κοσμημάτων ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν
σημαίνει παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε
συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς προηγουμένως να υπάρχει
γραπτή συγκατάθεση μας.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Προκειμένου να προχωρήσετε σε μία συναλλαγή θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε μέσω
της φόρμας εγγραφής νέου πελάτη, κάποια προσωπικά σας στοιχεία. ( Αν είστε πελάτης
λιανικής θα σας ζητηθεί Επώνυμο, Όνομα, διέυθυνση, τηλέφωνο, email και συμπληρωματικά
αν θέλετε τιμολόγιο σε στοιχεία εταιρείας θα σας ζητηθούν
Επωνυμία, Δραστηριότητα και Α.Φ.Μ. ). Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν παραχωρούμε,
γνωστοποιούμε, δημοσιοποιούμε, πωλούμε, εκμισθώνουμε ή ανταλλάσσουμε τα
προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε σε τρίτους, εκτός και αν
εξαιρετικά το επιβάλλει Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.Τα προσωπικά σας
στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν
τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε
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ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο
ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.
Επίσης το πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει
ενεργοποιημένη την χρήση των cookies. Χρησιμοποιώντας αρχεία cookies
βελτιστοποιούνται στο μέγιστο οι υπηρεσίες που σας παρέχει το rodoula-art.gr. Έτσι
επιτυγχάνονται για παράδειγμα η αναγνώρισή σας από τον ιστότοπο, η
προσθήκη προϊόντων στο καλάθι όπως επίσης και η κατάσταση τωn παραγγελιών.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Στο rodoula-art.gr όλα τα προϊόντα απεικονίζονται όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται (με την
μέθοδο φωτογραφίας υψηλής ανάλυσης). Ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα
απεικόνισης - τυπογραφικά λάθη. Το rodoula-art.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα
των απεικονίσεων και των περιγραφών. Όμως είμαστε
υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για τυχόν λάθη αν και εφ'όσον αυτά σχετίζονται με
την παραγγελία σας, πριν την ολοκλήρωση της, καθώς και να ακυρώσουμε αυτή
αν είναι επιθυμία σας (άμεση επιστροφή χρημάτων εφόσον έχει πραγματοποιηθεί
πληρωμή).

Το rodoula-art.gr, δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση αν η προβολή του δικτυακού τόπου
χρησιμοποιείται από τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό έχοντας ενημερώσει εμάς ή όχι.

4. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
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Το rodoula-art.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί (ανανέωση, προσθήκη, κατάργηση)
τους όρους συναλλαγών έχοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τα σχετικά κείμενα των
όρων εξυπηρέτησης. Οποιαδήποτε αλλαγή θα τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, από την στιγμή
που θα δημοσιευθεί στα σχετικό κείμενο όρων εξυπηρέτησης. Οποιαδήποτε συναλλαγή
απαιτεί αποδοχή εκ μέρους σας των τρεχόντων όρων εξυπηρέτησης. Το rodoula-art.gr
διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε
οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας (λειτουργία - περιεχόμενο). λόγω μη διαθεσιμότητας ή
γενικά ακαταλληλότητας προϊόντος.

5. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος
συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23% , ενώ το rodoula-art.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να
αλλάζει τις τιμές ενημερώνοντας άμεσα τις σχετικές σελίδες των προϊόντων
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