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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι 
όροι να τροποποιούνται περιοδικά.Συνεπώς, ελέγχετέ τους κατά διαστήματα 
καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την αποδοχή των όρων 
που τυχόν έχουν αλλάξει. 
 
Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, μη διστάσετε να μας απευθύνετε 
τις ερωτήσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: 
info@botanical.gr 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
Εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, όλο το υλικό που περιέχεται στην 
παρούσα ιστοσελίδα προστατεύεται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων και της 
νομοθεσίας διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών 
σημάτων ή/και βάσει άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν 
στo Βοτανικό κήπο ή/και στις θυγατρικές της και στις ελεγχόμενες από 
αυτήν εταιρείες ή σε τρίτους που έχουν παραχωρήσει τη άδεια χρήσης του 
υλικού που τους ανήκει στo Βοτανικό κήπο. 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και 
για προσωπική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, 
επανεκπομπή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, απεικόνιση ή οποιαδήποτε 
εκμετάλλευση του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με 
οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Δεν επιτρέπεται 
ομοίως η δημιουργία σύνδεσης ή ειδώλου (mirror) για οποιοδήποτε τμήμα της 
παρούσας ιστοσελίδας. 
 
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ 
Αποδέχεστε ότι είστε και παραμένετε μοναδικός υπεύθυνος για το 
περιεχόμενο κάθε υλικού που υποβάλλετε και ότι δεν θα υποβάλετε υλικό το 
οποίο είναι παράνομο, δυσφημιστικό, υβριστικό ή άσεμνο ή παραβιάζει 
δικαιώματα τρίτων, προσωπικά ή περιουσιακά, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικό απόρρητο 
τρίτων κ.α. Οτιδήποτε υλικό υποβάλλετε, ιδέες σχετικά με τη σχεδίαση 
προϊόντων, την τεχνολογία ανάπτυξης προϊόντων ή άλλη πρόταση που 
ενδέχεται να έχετε αναπτύξει κλπ, θα θεωρείται ότι συνοδεύεται από την 
εκχώρηση του μη αποκλειστικού και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής 
δικαιώματος και άδειας για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, 
απεικόνιση, μετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία 
παράγωγων έργων και διανομή αυτού του υλικού, οπουδήποτε στον κόσμο, με 
οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μέθοδο διανομής, μετάδοσης και 
απεικόνισης που υπάρχει ή θα υπάρξει στο μέλλον. 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της 
ιστοσελίδας μας ανατρέξτε στην Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων, στην 
παράγραφο "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». H εταιρία Μαρινόπουλος 
Εταιρία Καφέ ΑΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση και 
την ανάπτυξη της παρούσης ιστοσελίδας, λαμβάνει δε τα ενδεδειγμένα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια των 
δεδομένων που καταχωρούνται, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι 
λειτουργίες ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα παρουσιάσουν διακοπές 



ή σφάλματα, ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή ο διακομιστής της δεν θα περιέχουν 
ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα 
με το ελληνικό δίκαιο και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τους 
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στη 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. 


