ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. Χατζηκώστα»
Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.gni-hatzikosta.gr
Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση της σελίδας
μας και των υπηρεσιών μας, τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους
επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας μας www.gni-hatzikosta.gr και του περιεχομένου
της.
Η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης και χρήστης
έχει διαβάσει, μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως όλους τους όρους χρήσης
της παρούσας. Επιπροσθέτως είναι δυνατή η μονομερής και απροειδοποίητη
τροποποίηση των παρόντων όρων και για το λόγο αυτό καλείστε να ενημερώνεστε ανά
τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η χρήση αυτών συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή. Σε αντίθετη περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει
χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.gni-hatzikosta.gr.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η ιστοσελίδα (website) περιέχει πληροφορίες για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνω «Γ.
Χατζηκώστα», που σκοπό έχει την ενημέρωση των πολιτών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του αλλά και την ευρύτερη ενημέρωση πάνω σε θέματα που σχετίζονται με
την δομή και λειτουργία του Νοσοκομείου αυτού.
Στον χρήστη της ιστοσελίδας μας παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, προσωπικό,
αμεταβίβαστο και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης περιήγησης και χρήσης της
ιστοσελίδας www.gni-hatzikosta.gr.
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Νοσοκομείου
το οποίο και διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά
με το περιεχόμενο. Δύναται όμως να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες του site,
εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή προέλευσής του.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή όλων όσων υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας
(κείμενο, φωτογραφίες, γραφικά, λογότυπα, κώδικας προγράμματος κλπ), είτε αυτά
αποτελούν ιδιοκτησία μας είτε ιδιοκτησία τρίτων.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα για οποιοδήποτε υλικό
περιλαμβάνεται σε αυτό. Έχετε δικαίωμα να εκτυπώσετε οποιοδήποτε τμήμα τηs
ιστοσελίδας μας για προσωπική σας και μόνο χρήση. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε από την ιστοσελίδα μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό,
όπως επιχειρηματική ή εμπορική χρήση ή να το τροποποιήσετε ή να το διανείμετε ή να

το αναδημοσιεύσετε οπουδήποτε. Όλα τα ονόματα, εμπορικά σήματα και λογότυπα που
βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, είτε είναι ιδιοκτησίας μας είτε ιδιοκτησίας τρίτων, δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν
λάβετε έγγραφη άδεια από εμάς ή από αυτόν που του ανήκει. Δεν επιτρέπεται η
αναφορά ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της ιστοσελίδας μας με σκοπό το κέρδος. Ενέργειες
που παραβιάζουν τα παραπάνω θα διώκονται άμεσα από την πλευρά μας με όλα τα
μέσα που μας διαθέτει ο νόμος.
Ο επισκέπτης του δικτυακού αυτού τόπου, οφείλει να συμμορφώνεται με το Νόμο, τα
χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χωρίς να προκαλεί προβλήματα στο site αυτό ή σε
τρίτους. Η επίσκεψη στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου www.gni-hatzikosta.gr
αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων από τον χρήστη-επισκέπτη.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της
ιστοσελίδας www.gni-hatzikosta.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς επίσης
και στις οικείες διατάξεις του Εθνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ του site του Νοσοκομείου (κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στην ενότητα).

3. ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES
Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές
να αποθηκευτεί ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον
υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας κατά την επίσκεψη του ιστότοπού μας. Ένα cookie
είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν
υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή
να διαβαστεί μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα
cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους
αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή
τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να
αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας.
Παρακαλούμε, για να ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies πατήστε εδώ

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παρ' ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρη
ενημέρωση και πληροφόρηση, όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.gnihatzikosta.gr παρέχονται «ως έχουν», κι αυτό σημαίνει ότι:
•

•

•
•

•

Δεν εγγυούμαστε για την ακρίβεια ή καταλληλότητα των πληροφοριών που
περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας, ούτε και αναλαμβάνουμε κάποια ευθύνη
παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του εν’
λόγω δικτυακού τόπου να είναι ακριβές και πάντοτε ενημερωμένο σύμφωνα με
τις τρέχουσες εξελίξεις.
Με την επίσκεψή σας στις σελίδες του site μας, αποδέχεστε πως αν υποστείτε
οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, ή αναγκαστείτε να πληρώσετε για αποκατάσταση
ζημιάς, η οποία δημιουργήθηκε από την επίσκεψη στον ιστοχώρο μας ή της
χρήσης αυτού (π.χ. χρηματική απώλεια λόγω στήριξης σε οποιεσδήποτε
ανακριβείς πληροφορίες ή ζημιά στον υπολογιστή σας από κάποιον ιό, τότε ΔΕΝ
έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποιαδήποτε αποζημίωση από εμάς ή από
οποιονδήποτε μας βοήθησε να συνθέσουμε τον ιστοχώρο μας ή βοήθησε στην
παρουσίαση ή στη δημιουργία του.
Δεν έχουμε ουδεμία νομική υποχρέωση απέναντί σας, όσον αφορά
οποιεσδήποτε τέτοιες απώλειες, έξοδα ή ζημιές.
Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων στους
οποίους δύναται να οδηγηθεί ο επισκέπτης του site αυτού, ακολουθώντας
συνδέσμους (links) που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας.
Φροντίδα και επιμέλειά μας είναι να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας τεχνικά
και αισθητικά άψογη. Όμως δεν παρέχουμε καμία εγγύηση όσον αφορά στην
ποιότητα της ιστοσελίδας μας και την ικανότητα ανταπόκρισής του σε όλες τις
χρήσεις.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Η παρούσα Ενημέρωση αναθεωρεί κάθε προηγούμενη έκδοση και υπερισχύει αυτής.
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτή την Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Το τμήμα με τίτλο
«ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε έγινε η
τελευταία αναθεώρηση αυτής της Ενημέρωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα
Ενημέρωση θα τίθενται σε ισχύ όταν γίνεται διαθέσιμη η αναθεωρημένη Ενημέρωση
μέσω της ιστοσελίδα μας.
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