
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των εφαρμογών της BSMapps υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση 
αυτών αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης 
της. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή 
και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείστε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης, 
καθώς η συνεχής χρήση συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Η χρήση των εφαρμογών της BSMapps υπόκειται στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, θετό και 
εθιμικό, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλο το περιεχόμενο των εφαρμογών, (ενδεικτικά 
αναφέρονται προγράμματα, διαδικασίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.), εκτός από τις περιπτώσεις που 
αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της BSMapps και 
προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η BSMapps διατηρεί όλα τα 
πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα 
τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και
λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού. 

Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις εφαρμογές και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων 
οργανισμών, νομικών προσώπων, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους 
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις εφαρμογές της BSMapps διατίθενται στους χρήστες για 
αυστηρά προσωπική χρήση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς σχετική 
ειδοποίηση κατά την κρίση της BSMapps. Τροποποίηση του υλικού των εφαρμογών της BSMapps 
διώκεται ποινικά.

Στόχος της BSMapps είναι να παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής μέσω των εφαρμογών της. Δεν υπάρχει 
ωστόσο καμία απολύτως εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, ότι οι οι 
υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα 
δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ομοίως τα στοιχεία και το υλικό που 
εμπεριέχονται σε αυτές παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα, την πληρότητα και
την ακρίβειά τους και ο χρήστης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η BSMapps υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δε φέρει ουδεμία ευθύνη, 
άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε χρήστη 
από την επίσκεψη και χρήση των εφαρμογών της ή και στοιχείων που περιέχονται σε αυτές, στις οποίες 
προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των παρόντων όρων. Ομοίως η BSMapps δεν 
ευθύνεται σε περίπτωση παραποίησης του περιεχομένου των εφαρμογών συνεπεία κακόβουλης 
ενέργειας τρίτου.

Οι εφαρμογές της BSMapps ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα απολύτως απαραίτητα cookies που είναι 
αναγκαία για την λειτουργία τους και δεν έχουν πρόσβαση σε καμία πληροφορία ταυτοποίησης χρήστη. 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή του χρήστη των εφαρμογών 
και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή από αυτόν. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση 
πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών  των εφαρμογών 
και για στατιστικούς και λειτουργικούς λόγους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies μπορεί 
να περιλαμβάνουν τον τύπο της εφαρμογής που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος της συσκευής, το 
αναγνωριστικό της (Device ID), το λειτουργικό της σύστημα, στοιχεία για την ώρα πρόσβασης και 
αποχώρησης του επισκέπτη την εφαρμογή, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές 
πληροφορίες τέτοιου είδους.

Η BSMapps δεν ευθύνεται επίσης για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων 
(links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται 
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στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η BSMapps δεν φέρει 
ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια των υλικών ή τις πρακτικές προστασίας απορρήτου 
των σελίδων, προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας 
άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Η τοποθέτηση 
των συνδέσμων έχει γίνει αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των  χρηστών των εφαρμογών και δεν 
αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Εάν ο 
χρήστης των εφαρμογών της BSMapps αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, 
κάποιους από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Ομοίως 
η BSMapps δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη 
διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Για να είναι έγκυρα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αποστέλλονται στην BSMapps 
για αναφορά προβλήματος των εφαρμογών, θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα: ονοματεπώνυμο ή 
επωνυμία (για νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα. 
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