ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Всяко ползване от ваша страна на уебсайта на дружеството "Узо Пломари
Дестилерия Исидорос Арванитис АД" и свързаните с нея дружества на интернет
адреса: www.theworldofouzo.gr ("Уебсайт") зависи от приемането на настоящите Общи
условия, включително и на Декларацията за поверителност относно защита на личните
данни и „бисквитките“ (които заедно ще се наричат „Общи условия“).
Запазваме си правото периодично да променяме тези Общи условия без
предупреждение и по наша преценка. Ваша отговорност е да посещавате тази страница
от време на време за всякакви актуализации, които ще бъдат валидни от датата на
публикуването им.
Използването на този уебсайт от ваше име представлява приемане на Общите
условия. Ние си запазваме правото да променяме, изменяме, отменяме или
прекратяваме всяка част, функция или съдържание на уебсайта по всяко време. Можем
също така да поставяме ограничения за определени функции или да ограничим
достъпа ви до Уебсайта изцяло или отчасти, без предупреждение или без да носим
отговорност за това.
Уебсайтът е предназначен за ваша употреба само ако сте на възраст, която ви
дава правото да закупувате алкохол в държавата на местопребиваването и в държавата,
в която получавате достъп до уебсайта. Ако не принадлежите към тази категория, може
да нарушавате закона или разпоредбите, действащи във вашата страна на
местопребиваване или достъп, така че трябва незабавно да напуснете този уебсайт.
Можете да ограничите достъпа до този уебсайт, като използвате филтриращ
софтуер или като промените настройките на вашия компютър (напр. браузъра или
операционната система), в зависимост от случая.
АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ИЗЦЯЛО
НАПУСНЕТЕ УЕБСАЙТА.
1.

НАСТОЯЩИТЕ

ОБЩИ

УСЛОВИЯ,

МОЛЯ

Права

Всички права, свързани с материалите и съдържанието на Уебсайта, включително,
но не ограничително, на текста, изображенията, сайтовете, аудио файловете, софтуера,
интерфейсния код и структура на Уебсайта, както и видеоклиповете и по-специално
външността и усещането им, с дизайна и превода им са наша собственост или се
използват от нас въз основа на разрешително. Приема се, че използването на материала
и/ или неговото съдържание е разрешено само, както е предвидено в настоящите
Общи условия.
2.

Права на интелектуалната собственост

Ако не е предвидено друго, ние сме основните и/ или упълномощени потребители
на всички търговски марки, сервизни марки, дизайнерски марки, патенти, авторски
права, права на база данни и други права на интелектуалната собственост (които
заедно ще се наричат „Права на интелектуалната собственост“), които се появяват или
се съдържат в уебсайта. С изключение на случаите, посочени в настоящите Общи
условия, използването на този Уебсайт не ви предоставя права, ценни книжа, интереси
или лицензи за което и да било право на интелектуална собственост, до която можете
да получите достъп чрез Уебсайта. С изключение на предвиденото от настоящите

Общи условия, всяко използване или възпроизвеждане на права на интелектуалната
собственост е забранено.
3.

Ограничения на ползването

С изключение на изрично разрешеното от закона или писмено от нас или от
компетентния
лицензодател, нямате право да възпроизвеждате, предавате,
предоставяте право на ползване, да продавате, функционирате публично, да
разпространявате, адаптирате, превеждате, изменяте, „събирате“, сливате, споделяте
или по друг начин да предоставяте на което и да е лице или да създавате производни,
изцяло или частично, на материалите или съдържанието, достъпни на този уебсайт,
или да ги използвате за търговски цели.
4.

Условия за употреба и политика за приемливо ползване на публичните
форуми (Public Forums)

Уебсайтът може да включва интерактивни услуги, включително дискусионни
групи, групи за обмен на новини, бюлетини, чат стаи, блогове и други елементи от
социалните мрежи, като свързано съдържание от свързани уебсайтове (Interfacing Sites),
където може да имате правото да публикувате, предавате или подавате информация,
включително и на текст, изображения, звукозаписи и видеа („Публикации“).
Възможно е да следим активно публикациите във форумите. По подобен начин
можем да упражняваме редакционен контрол върху публикациите в публичния
форум. Може да бъдете изложени на съдържание от публичните форуми, което е
неточно, заблуждаващо или подвеждащо или което можете да намерите за обидно или
съмнително. Използването на публични форуми е на ваш риск.
Запазваме си правото, без да сме задължени да следим публичните форуми, да
премахнем или да променим публикации, които считаме по наше собствено
усмотрение, че представляват злоупотреба с настоящите Общи условия. Можем да
ограничим, спрем или преустановим използването на тези услуги или на Уебсайта в
случай, че преценим, че се случват подобни злоупотреби.
Следните примери представляват злоупотреба с Уебсайта:
•
•
•

•
•

•

Използване на уебсайта за всякакви неподходящи, незаконни или аморални
цели,
причиняване на неудобство от използването от ваша страна на уебсайта или
застрашаване или възпрепятстване функцията на уебсайта,
използване на Уебсайта за създаване, хостинг или предаване (чрез публичен
форум или по друг начин) на всякакви клеветнически, обидни или нецензурни
материали или участие в дейности, които могат да обидят трети лица във
връзка с расата, религията, убежденията или пола,
използване на уебсайта, за причиняването на вреда или опит да се причини
вреда на непълнолетно лице по някакъв начин,
използване на уебсайта за създаване, хостинг или предаване на всякакви
материали, които заплашват или насърчават причиняването на телесни
повреди или унищожаването на имущество или биха представлявали
престъпление или носят гражданска отговорност,
използването на Уебсайта за създаване, хостинг или предаване на материали,
които нарушават авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни,

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

частна поверителност, реклама или други авторски права или права на
собственост на трети страни,
използване на Уебсайта за създаване, хостинг или излъчване на нежелани
рекламни материали на други потребители,
използване на уебсайта за създаване, хостинг или предаване на материали,
които обезпокоява трети лица,
използване на Уебсайта за отправяне на фалшиви, подвеждащи, измамни или
заблуждаващи оферти за продажба или покупка на продукти, артикули или
изпращане на верижни писма или пирамидни схеми и други подобни.
добавяне, премахване или промяна на идентификатори на мрежови заглавни
части или информация за управление на авторски права, включително и имена
на автори, дати на публикуване или имена на ликвидационни кантори в опит
да бъдат измамени или заблудени,
използване на уебсайта за достъп или опит за достъп до акаунти на трети
страни или за нарушаване или опит за нарушаване на мерките за сигурност, на
компютърния
софтуер,
хардуерните
устройства,
електронните
комуникационни системи или на нашите телекомуникационни системи или
тези на трети страни,
използване на Уебсайта за събиране или опит за събиране на лични данни на
трети страни без тяхното знание или съгласие или за получаване на данни от
екрани или бази данни или всяка друга дейност с цел получаване на каталози
на потребители или други данни,
използване на уебсайта за всяка дейност, която влияе неблагоприятно върху
възможността на трети лица или системи да използват услугите или Интернета
като цяло, включително в случай на flooding и хакерски атаки.
препродажба или преразпространение на материали на интелектуалната
собственост, предоставени от нас без нашето предварително съгласие или
фалшификация на лице или страна или използване на невярно име, което не
сте упълномощени да използвате,
насърчаване, толериране или идеализиране на консумацията на алкохол от
непълнолетни, на шофирането под въздействието на алкохол или
прекомерната консумация на алкохолни напитки,
разкриване на лични данни за себе си или за трети лица (напр. телефонен
номер, адрес или друга информация, от която може да бъде получена
самоличността на едно лице или данните за контакт с него), и
нарушаване условията за ползване, свързани със свързани уебсайтове.

Горепосоченото е ориентировъчно и в никакъв случай не представлява
изчерпателен списък на неприемливите ползвания на уебсайта или на публичните
форуми, което може да доведе до ограничаване, прекъсване или прекратяване на
използването на уебсайта или обществените форуми. Предвид глобалния характер на
Интернет, с настоящето потребителите дават съгласието си, че ще спазват всички
национални правила относно поведението онлайн и приемливото съдържание.
Потребителите също така се съгласяват, че ще спазват приложимите правила за износа
на данни от всяка страна.
Публикациите, които правите, няма да се считат за поверителни или
конфиденциални. Не трябва да включвате в публикациите лична информация за себе
си или за друго физическо лице, което прави самоличността ви идентифицируема.
Ние си запазваме правото, без обаче да се задължаваме да премахваме публикации,
които съдържат такава информация. Ние не носим отговорност за използването или

злоупотребата с информация или данни, включително и лични данни, публикувани в
публичните форуми.
Декларирате и гарантирате, че публикациите, които публикувате, са ваши
оригинални текстове, че те не нарушават авторски права на други лица, не са
нецензурни, вулгарни, обидни, злонамерени, предубедени, клеветнически или
незаконни, че никоя трета страна няма права върху тях, както и че ни предоставяте
безплатно, неограничено, за световно ползване, непрекъснато, безвъзвратно,
неизключително и напълно прехвърлимо право на преотстъпване и преотдаване под
наем, както и разрешение за ползване, копиране, възпроизвеждане, промяна,
адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни творби, разпространение,
изпълнение и показване на тези Публикации (изцяло или частично) и/ или
включването им в други произведения във всяка форма, средства или технология,
която вече е известна или която ще бъде разработена по-късно за издателски, рекламни,
търговски и нетърговски или други цели.
Ние не носим отговорност за съхранението на вашите публикации и си запазваме
правото да ги изтрием или унищожим по всяко време.
СЪДЪРЖАНИЕТО, ИНФОРМАЦИЯТА И МАТЕРИАЛИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОРУМИ, НЕ СА ОДОБРЕНИ ОТ НАС. ВИЕ
НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО И ПОТВЪРЖДАВАНЕТО НА
ВЕРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ПРЕЗ
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОРУМИ.
Мненията, изразени в публичните форуми, не са непременно наши. Всички
изявления, съвети и мнения, изразени от участниците, се изразяват изключително от
тях самите. Ние не носим отговорност за изявления, съвети, мнения или друго
съдържание или материали, публикувани в Обществените форуми. Освобождавате ни
от искания и претенции от всякакъв вид, известни или неизвестни, по какъвто и начин
да се създават или да се свързват по някакъв начин със спор с друг потребител на
Уебсайта.
5.

Свързани уебсайтове

Вие признавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за съдържанието
(„Свързано съдържание“) на уебсайтове на трети страни („Свързани уебсайтове“), с
които вие или ние се свързваме чрез Уебсайта или които се появяват на Уебсайта чрез
линк на програмирано приложение или друг метод.
Ние не хостваме и не съхраняваме Свързано съдържание. Показването на свързано
съдържание или показването на линкове към Свързани уебсайтове не представлява
одобрение от наша страна или връзка с нас на конкретното Свързано съдържание, на
свързаните уебсайтове или на продукти, реклами или други материали, които са им
представени. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим пряка или косвена
отговорност за щети, загуби или разходи, които могат или не могат да възникнат от
използването на Съдържанието или стоките или услугите, които се предоставят на
такива Свързани уебсайтове.
За да можете да използвате определени функционални елементи на уебсайта, може
да бъдете помолени да създадете акаунт в свързан уебсайт с потребителско име и
парола. Тъй като това са несвързани уебсайтове на трети страни, ние не носим
отговорност за потребителското име, паролата или друга информация, която тези
уебсайтове могат да събират. Също така никога няма да ви поискаме да споделите
вашата парола за нашите свързани сайтове. Ако по някаква причина не можете да

създадете акаунти на свързаните сайтове, има вероятност да не можете да използвате
пълноценно функциите на този уебсайт.
В допълнение към настоящите Общи условия, Свързаното съдържание, което се
появява на нашия уебсайт, както и вашите права, са предмет на приложимите Условия
за ползване, посочени на Свързания уебсайт.
6.

Материал, който се подава от вас

Ако не е изрично поискано, ние не искаме нито желаем да получаваме от вас
поверителна, тайна или конфиденциална информация или какъвто и да е друг
материал чрез Уебсайта или някоя от неговите услуги, по електронна поща или по
какъвто и да било друг начин. Всяка информация или материал, които изпращате без
да са ви били изрично поискани от нас, се считат за неповерителни. Приема се, че
всяка информация или материали, които изпращате на Уебсайта, независимо дали
става въпрос за мнения, творчески идеи или друг материал под каквато и да е форма
(включително текстове, илюстрации, образи, звукозаписи и видеозаписи), може да се
използва, възпроизвежда и разкрива от нас неограничено за всяка цел, която считаме за
подходяща и без заплащане на каквато и да е сума или препратка на вашето име като
източник на произход. Освен това, гарантирате, че създателите на материала са се
отказали безвъзвратно от някое от своите "морални права" върху публикувания
материал.
НЕ НОСИМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ
ВИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ОТКРИВАНЕ НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ ОТ
НАС ДО КОЛКОТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА.
Тази разпоредба не засяга правата, които може да имате съгласно Политиката за
защита на личните права или друга подобна Политика за поверителност, доколкото
тези права не могат да бъдат отказани или изключени.
7.

Акаунти и безопасност

Може да ви позволим да създадете акаунт с потребителско име и парола, така че да
можете да посещавате и използвате конкретни части на Уебсайта, Публичните форуми
и други услуги.
Създаването на акаунт е позволено само ако сте възраст, която ви позволява законно
да закупувате алкохол във вашата страна на местопребиваване и в страната, от която
имате достъп до уебсайта. Трябва да ни предоставите точни данни за акаунта. Вие
носите отговорност за стриктното съхранение на паролата на вашия акаунт и носите
отговорност за всяка дейност, извършена чрез използването на вашия акаунт и
паролата за достъп.
Съгласявате се, че:
7.1. Ще ни уведомявате незабавно за всяко неоторизирано използване на вашата
парола или акаунт или за всяко друго нарушаване сигурността, и
7.2. При всички положения ще излезете от акаунта си след приключването на
ползването му. Ваша изключителна отговорност е да контролирате
разпространението и използването на вашата парола, да контролирате достъпа
до и използването на вашия акаунт и да ни уведомявате, когато искате да
анулирате акаунта си. Ние не носим отговорност за загуби или щети, които
могат да възникнат от неспазване на тази разпоредба от ваша страна.
8.

Не се предоставят гаранции

НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В НАСТОЯЩЕТО СЪСТОЯНИЕ И
ВИЕ ГО ИЗПОЛЗВАТЕ НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. ДО КОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ
ЗАКОНА, СЪТРУДНИЦИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ, РАБОТЕЩИТЕ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ И ПРАВОПРИЕМНИЦИТЕ НИ, ОТХВЪРЛЯМЕ ВСИЧКИ
ГАРАНЦИИ
ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ,
ГОДНОСТ
ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА
ЦЕЛ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДОКУМЕНТ И НЕ НАРУШАВАНЕ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА. НЕ
ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ НЯМА ДА СЪДЪРЖА ВИРУСИ, НИТО ЧЕ ЩЕ Е НА
РАЗПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО
МУ, НИТО ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ ЩЕ БЪДЕ ТОЧНО. ВЪПРЕКИ ВСИЧКО,
ПОЕМАМЕ ЛОГИЧНИ МЕРКИ ДА ОБЕЗПЕЧИМ УЕБСАЙТА, РАЗБИРАТЕ, ЧЕ
ИНТЕРНЕТЪТ НЕ Е НАПЪЛНО БЕЗОПАСНО МЯСТО И НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ
НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ
МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ПУБЛИКУВАТЕ ИЛИ ПРЕПРАЩАТЕ ЧРЕЗ НЕГО ЩЕ
БЪДАТ ОБЕЗОПАСЕНИ ОТ НЕПОЗВОЛЕН ДОСТЪП ИЛИ ПОЛЗВАНЕ. АКО НЕ СТЕ
ДОВОЛНИ ОТ УЕБСАЙТА, ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО, С КОЕТО РАЗПОЛАГАТЕ Е
ДА ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЗВАНЕТО МУ.
9.

Стоки и услуги на трети лица

НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ГАРАНЦИИ ЗА ЛИЦА, ФИРМИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЧИИТО СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ СЕ ПРЕДЛАГАТ ИЛИ СЕ ПОЯВЯВАТ ЧРЕЗ
НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ ИЛИ В НЕГО.
10. Вашата отговорност
Винаги трябва да проверявате информацията,
свържете с независими органи, преди да действате
отговорност е да използвате софтуер за откриване на
изтегляте от уебсайта, и да гарантирате, че този
оборудване.

показана на уебсайта, като се
или да разчитате на нея. Ваша
вируси на всеки материал, който
софтуер е съвместим с вашето

В случаите, когато ни предоставяте информация за трети страни, гарантирате, че
сте осигурили съгласието им за разкриването на тази информация и че тези трети
страни са били информирани и са съгласни с Декларацията за поверителност относно
защита на личните данни и ползването на бисквитките, както и с начините за ползване
на тази информация от наша страна.
11. Изключване на отговорността
ДО КОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, СЛУЖИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ,
РАБОТЕЩИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ И ПРАВОПРИЕМНИЦИТЕ НИ, ОТХВЪРЛЯМЕ
ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКА ЩЕТА, РАЗХОД ИЛИ ПОВРЕДА (ДИРЕКТНА,
НЕДИРЕКТНА, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ДРУГИ), НА КОИТО МОЖЕ ДА БЪДЕТЕ
ПОДЛОЖЕНИ ОТ ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ВИРУС,
ПРЕНЕСЕН ЧРЕЗ НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ ИЛИ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ, ДО
КОИТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ДОСТЪП ЧРЕЗ НЕГО.
12. Информация за ползвателя
В рамките на ползването на Уебсайта от ваша страна, може да ви бъде поискано да
ни предоставите лични данни (наричани по-долу "Информация за потребителя"), като
напр. вашата дата на раждане. Нашата политика за събиране и използване на
информация относно Потребителите са посочени в Декларацията за поверителност
относно защитата на личните данни и ползването на „Бисквитките“. Вие

потвърждавате и се съгласявате, че носите пълна отговорност за точността и
съдържанието на Информацията за потребителя.
13. Обезщетение
Вие се задължавате да обезщетите както нас, така и нашите сътрудници, директори,
работещи, служители и представители за всяка загуба, щета или разходи, възникнали в
резултат на използването на Уебсайта, неговите услуги и всяка друга информация,
която е достъпна чрез уебсайта, включително и информацията, получена от свързани
уебсайтове, от представянето или предаването на информация или материали на
уебсайта или на свързаните уебсайтове или чрез тях или причинени от нарушаването
от ваша страна на настоящите Общи условия, условията за ползване на свързаните
уебсайтове или други закони, разпоредби и правила.
Също така, с настоящето обезпечаваме нас и нашите сътрудници, директори,
работещи, служители и представители за всяка претенция, произтичаща от твърдение,
че информацията или материалите, които сте изпратили или предстои да ни
изпратите, нарушават закона или правата на трети лица (като например, искове за
клевета, нарушаване на поверителността, нарушаване на конфиденциалността,
нарушаване на права на интелектуалната собственост или нарушаване на всякакви
други авторски права). Ние си запазваме правото да защитаваме изрично и да
проверяваме всякакви искове, произтичащи от горепосоченото, както и всички
свързани с обезщетението проблеми и с настоящето се съгласявате, че ще си
сътрудничите изцяло с нас в това отношение.
14. Ограничение, спиране и прекратяване
Запазваме си правото да ограничим, спрем или преустановим достъпа ви до
Уебсайта и/ или възможността да използвате услугите на Уебсайта, включително и на
интерактивните услуги, ако по всяко време сметнем, че сте нарушили настоящите
Общи условия. Всяко такова ограничение, спиране или прекратяване ще бъде
направено без да се засяга някое от нашите права срещу вас във връзка с нарушаването
на настоящите Общи условия. Също така имаме право по всяко време да премахнем
Уебсайта в неговата цялост или някой от неговите модули или функции.
15. Общо споразумение
Настоящите Общи условия, включително и Декларацията за поверителност
относно защитата на личните данни и ползването на бисквитките, представляват
пълно споразумение между нас по въпроса и отменя всички предишни обещания,
гаранции, споразумения, изявления и договорености между нас. Доколкото софтуерът
се предоставя чрез Уебсайта, този софтуер може да бъде обект на лицензионно
споразумение, разпространено или включено в него и вие се съгласявате да спазвате
условията на всяко такова лицензионно споразумение.
Неизпълнението от наша страна да упражним или да ускорим прилагането на
право или разпоредба от Общите условия, не представлява отказ от това право или
разпоредба. В случай че някоя от разпоредбите на Общите условия бъде счетена за
неприложима или невалидна от компетентен съд, страните се споразумяват, че съдът
трябва да се опита да тълкува волята на страните, както е отразено в съответната
разпоредба, както и че останалите разпоредби от Общите условия ще останат в пълна
сила. Ние имаме право, по собствено усмотрение, да предоставим, възложим или
прехвърлим по друг начин изцяло или частично нашите права и задължения,
произтичащи от Общите условия, на всяко трето лице или трети страни по всяко
време.

16. Право и юрисдикция
Настоящият документ с Общите условия, включително и Декларацията за
поверителност относно защитата на личните данни и ползването на бисквитките,
както и всички други въпроси, свързани с този уебсайт, се уреждат от гръцкото и
европейското законодателство.
Всички съдебни производства, произтичащи от или свързани с настоящите Общи
условия или свързани с нас или с някое лице, което се обезщетява съгласно настоящите
Общи условия, са предмет на изключителната юрисдикция на гръцките съдилища и
вие се съгласявате безусловно на нея.
Посещението и използването на услугите на уебсайта www.theworldofouzo.gr
представлява безусловно приемане на всички горепосочени Общи условия.

