Όροι Χρήσης
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά την ιστοσελίδα oikotrust.gr (εφεξής το
“site”), ιδιοκτησίας της Oikotrust Α.Ε.Δ.Α. με ΑΦΜ 999716358 και έδρα επί της Αγίας Σοφίας 67, 54633
Θεσσαλονίκη με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310231600 και email επικοινωνίας το info@oikotrust.gr
(εφεξής η “Εταιρεία”).
Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του site (εφεξής ο “Πελάτης” ή
“Χρήστης”) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται,
χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από
τη χρήση του site και από κάθε συναλλαγή ή καταχώρηση στοιχείων σε αυτό. Η Εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.
Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η
ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η Εταιρεία δεν ασκεί
κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει
να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, email, μήνυμα κλπ στις
online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους
Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας με σκοπό να παραβιάσει
αυτούς τους νόμους.
Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο site παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα
προϊόντα ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο site. Αν οποιαδήποτε χρονική
στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το
κάνει αποστέλλοντας email στο site προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων
προσωπικών του στοιχείων.
Η Εταιρεία ενημερώνει τον Χρήστη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη
των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε
περίπτωση αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην
περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Η Εταιρεία στο πλαίσιο καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε
χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να
εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και
ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.
Οι τιμές των προϊόντων που διαθέτει η Εταιρεία μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς
προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων
που προκύπτουν από οποιοδήποτε τρόπο.
Όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων,
γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της
Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει
λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του site.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται το site ή όταν ο Χρήστης προβαίνει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος ή
οποιαδήποτε δέσμευση, είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες (όνομα, επάγγελμα,
ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, κλπ.)
που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα
ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην
αρμόδια Αρχή και για τα οποία η Εταιρεία τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν.
2472/1997. Ο Χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα και
γνησιότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρεία.
H Εταιρεία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία
της και εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο δύναται να αποκαλύψει
στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει
ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα
διάταξη νόμου. Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει ως
σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή
σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά
μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα της
Εταιρείας.
Ο Χρήστης συναινεί και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων των προσωπικών του
δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής και έτσι παρέχει
την ρητή συγκατάθεσή του στην συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως
περιγράφεται παραπάνω. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες
ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προκειμένου οι τελευταίες να παράσχουν στην Εταιρεία οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τους
παραπάνω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υπηρεσιών άμεσης εμπορίας ή
διαφήμισης. Ο Χρήστης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του και στη διαβίβαση ή γνωστοποίηση των
δεδομένων που περιλαμβάνονται στα αρχεία προς τους παραπάνω αναφερόμενους αποδέκτες. Σε
κάθε περίπτωση η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
κατά τη διαδικασία διαβίβασης και μεταφοράς τους που μπορεί να λάβει χώρα.
Σε οποιαδήποτε στιγμή ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και
προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν.
Το site δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν θα συλλέξουμε εν γνώσει μας προσωπικά
δεδομένα ατόμων κάτω από αυτή την ηλικία.
Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του site να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα
νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ
με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους
διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω
υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών
μηνυμάτων. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει το ιστορικό πλοήγησης του Χρήστη στο
site της για προωθητικές ενέργειες σε άλλους ιστότοπους εκτός του site της.

Cookies
Αυτό το site χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως «cookies» και «pixel tags». Με την πλοήγηση του Χρήστη
στο site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την
χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο site.
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή
(browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται
στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που
επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και
μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το site είναι σε θέση να αποθηκεύσει
χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες
αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
- Στην διατήρηση της ασφάλειας του Χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησης του στο site. Σε
οποιοδήποτε σημείο κρίνεται απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων του Χρήστη (https),
τα cookies βοηθούν στο να ταυτιστούν και να μεταφερθούν τα στοιχεία της προηγούμενης πλοήγησής
του από το περιβάλλον (http). Για παράδειγμα, με αυτό τον τρόπο ο Χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο
site προσθέτοντας αντικείμενα στο καλάθι του, και αν χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία που
περιλαμβάνει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο (πχ αλλαγή προσωπικών στοιχείων, καταχώρηση
παραγγελίας κλπ) αυτή να γίνει χωρίς την ενόχληση του ίδιου.
- Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στο site.
- Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί η Εταιρεία πως αντιδρά το κοινό της και πως χρησιμοποιεί το
site της, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία
πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την Εταιρεία ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευμένες
υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε Χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ένας Χρήστης πλοηγηθεί σε
κάποιο επιθυμητό προϊόν, μπορεί να παρακολουθήσει μια διαφήμιση για το αντίστοιχο προϊόν όταν
περιηγείται αργότερα σε κάποιο ηλεκτρονικό τεχνολογικό περιοδικό ή blog.
Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των cookies και την αποτροπή της δημιουργίας
τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή
αυτή ορισμένες λειτουργίες του site δεν θα λειτουργούν ορθά.

PRIVACY POLICY
This Privacy Policy was last modified on March 20, 2018.
Oikotrust AEDA (“Oikotrust”, "us", "we", or "our") operates the website oikotrust.gr, facebook
page www.facebook.com/oikotrust and other social media profiles under the name “oikotrust”
or “oikotrust student housing” (collectively referred to as “Services”). This page describes our
policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from
users (referred as “user”, “you” or “your”) of our Services.
By using our Services, you agree to the collection and use of information in accordance with
this Privacy Policy and consent to all articles of this Privacy Policy.
Information We Collect
While using our Services you may voluntarily provide us with personally identifiable
information as well as other information or material such as photographs, profile information,
your location or information about the device you are using. Personally identifiable information
may include, but is not limited to, your full name, email address, gender, postal address and
phone number, your current location, photographs or videos of yourself ("Personal
Information"). You agree that such information may be transferred to and stored in our servers
or other authorized parties such as, but not limited to, Facebook or Instagram. We may use
your Personal Information to provide our Services (including details to prepare leases), for
technical support, to improve our Services, for statistical purposes or to provide relevant
content or advertisements through our services.
Communication
When you provide Oikotrust with Personal Information, we may communicate with you using
the information you have given us to provide you with information we think may be of interest
to you, for promotional offers, surveys or updates to our Services. You will be able to
unsubscribe from our emails or other communications through a process which will be clearly
described within these communications.
Age Restriction
Our Services are not intended for children under the age of 13 and we will not knowingly
collect any Personal Information from any child under this age.
Cookies
Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique
identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's
hard drive.
Like many sites, we may use "cookies" to collect information through our website. You can
instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However,
if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our website.
Security
The security of your Personal Information is very important to us. Please remember that no
method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure.
While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information,
we cannot guarantee its absolute security.

Links To Other Sites
Our Services may contain links to other applications, websites or other content providers that
are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's
site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit. Oikotrust has no
control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any
third party sites or services including these of Facebook or Instagram.
Sharing Information
We may transfer or share your Personal Information in connection with a sale, merger,
acquisition or other transfer of assets or to comply or cooperate with Law Enforcement or
Government officials.
Changes To This Privacy Policy
Oikotrust may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes
by posting the new Privacy Policy on our website. You are advised to review this Privacy Policy
periodically for any changes.
Indemnity
By using the Oikotrust services you agree to indemnify and hold Oikotrust shareholders,
directors, employees, officers, investors and agents harmless from any liability loss or damage
they may suffer as a result of using our Services.
Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us at info@oikotrust.gr.

