ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Εισαγωγή
1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται
από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό την
ενημέρωση του κοινού για την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς μέσα από τα
θεσμικά εργαλεία του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την προώθηση της αρχής της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της λογοδοσίας και της νομιμότητας.
1.2. Η λειτουργία και η ευθύνη του διαδικτυακού τόπου διέπεται αποκλειστικά από την
εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου αποδέχονται
την δεσμευτικότητα των παρόντων όρων χρήσης, τόσο ως προς τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του Φορέα, όσο και ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
αναγνωρίζονται για τους ίδιους, αλλά και για τρίτους. Οι παρόντες όροι είναι
απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, καθώς και με τα
συναλλακτικά ήθη του Διαδικτύου (lex internetica) και η μη συμμόρφωση των χρηστών της
ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης
του Φορέα σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με τις
ειδικότερα ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα, οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου
αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Φορέα να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο
μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται
τετελεσμένες καταστάσεις. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτυακού
τόπου αλλά και που απλώς τον επισκέπτονται αναγνωρίζουν ότι διάβασαν τους
παρόντες όρους, συμφωνούν με αυτούς και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησής τους.
2. Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας.
2.1. Μέσω του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, ο Φορέας παρέχει “Υπηρεσίες Κοινωνίας της
Πληροφορίας”, κατά τον ορισμό που προβλέπεται για τον όρο αυτόν από το π.δ.
131/2003 (“Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών κοινωνίας της
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το
ηλεκτρονικό εμπόριο)”, ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003), επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία
των εν λόγω υπηρεσιών στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επιβάλλει ο νόμος.
«Αποδέκτες των υπηρεσιών» αυτών είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τις
χρησιμοποιεί, ιδίως για να αναζητήσει πληροφορίες ή για να προσφέρει πρόσβαση σε

αυτές. Συγκεκριμένα παρέχονται στους αποδέκτες υπηρεσίες μετάδοσης πληροφοριών
παρεχομένων από τον φορέα.
2.2. Για την χρήση των υπηρεσιών απαιτείται η λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικού
υπολογιστή δηλαδή λογισμικού. Ο Φορέας δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα
που μπορεί να προκύψουν από την λειτουργία του εκάστοτε λογισμικού που χρησιμοποιεί
ο χρήστης για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
3. Ευθύνη για διαμοιρασμό πληροφοριών
3.1.

Ο Φορέας παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να διαμοιράζουν τις

πληροφορίες που περιέχει η ιστοσελίδα σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους, όπως
λ.χ. οι πλατφόρμες υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
3.2.

Ο

Φορέας

δεν

είναι

υπεύθυνος

για

την

πρόσθετη

πληροφορία

(λ.χ.

σχολιασμό) που συνοδεύει τον διαμοιρασμό των πληροφοριών που περιέχει η
ιστοσελίδα.

4. Τα δικαιώματα των χρηστών
4.1.

Οι χρήστες έχουν άδεια χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνίας της

πληροφορίας, απολαμβάνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και
μόνον για: α) σκοπούς ενημέρωσής τους και β) για να χρησιμοποιήσουν την
Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα», σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της.
4.2. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών τους,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Συντάγματος και την σχετική εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ν.2225/1994 κλπ).

5. Τα δικαιώματα του Φορέα
5.1.

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα σήματα και τα ονόματα χώρου αποτελούν

περιουσιακά αγαθά του Φορέα, ο οποίος επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές,
διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών
όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών του.
5.2.

Το σύνολο των γραφικών διασχηματισμών, προγραμμάτων ηλεκτρονικού

υπολογιστή (εκτός από λογισμικό τρίτων φορέων), πηγαίου κώδικα, κειμένων,

εικονιδίων, καθώς και η διάταξη του συνόλου της ιστοσελίδας αποτελεί
περιουσιακό αγαθό του Φορέα. Ως προς τη βάση δεδομένων του διαδικτυακού
τόπου, ο Φορέας αποτελεί “κατασκευαστή βάσης δεδομένων” με τα δικαιώματα
ειδικής φύσης του άρθρου 45Α του Ν.2121/1993 και του σχετικού ευρωπαϊκού
κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και
επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης
δεδομένων, ανεξάρτητα από την προστασία της βάσης σύμφωνα με τις γενικές
διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία.
6. Προστασία προσωπικών δεδομένων
6.1.Ο διαδικτυακός τόπος δεν δεν αποσκοπεί στην συλλογή δεδομένων που αφορούν
φυσικά πρόσωπα (“προσωπικά δεδομένα”). Ωστόσο, ο Φορέας ενδέχεται να
επεξεργάζεται όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την
παροχή των υπηρεσιών του καθώς και όσα οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν στο
πλαίσιο χρήσης της υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα». Στον διαδικτυακό τόπο
χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies θα
καταστήσει αδύνατη την είσοδο και την ορθή περιήγηση στην ιστοσελίδα και οι
χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Κατά την επίσκεψη της
ιστοσελίδας για πρώτη φορά θα οριστεί ένα μόνιμο «cookie» (ένα μικρό αρχείο
κειμένου) που θα αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα
cookies χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών επισκέψεων του χρήστη
στην ιστοσελίδα για την προσωποποίηση αυτής. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης του
διαδικτυακού τόπου και χωρίς τα cookies, αλλά πιθανώς με μειωμένη δυνατότητα
χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Για τη μεταβολή των ρυθμίσεων cookies, ο
χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης
(browser).
6.2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρ. 6.1. διεξάγεται
αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Φορέα. Για τη
διεξαγωγή της επεξεργασίας ο Φορέας έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα
επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών
γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Ο Φορέας έχει
λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των
δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή
αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο

προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που
είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.
6.3. Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Φορέα.
Προς τούτο, ο Φορέας έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως. Το υποκείμενο
των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την
προέλευσή τους.
β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη
ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
ε) Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των
δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του
Ν.2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων,
και,
στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε
διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την
περίπτωση εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες
προσπάθειες. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των
δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού. Ο Φορέας απαντά σε αιτήματα πρόσβασης
εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του
Ν.2472/1997.
6.4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε
αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις
απευθύνονται εγγράφως στον Φορέα με e-mail και πρέπει να περιέχουν απόδειξη της
ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως
διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο
Φορέας απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του ενημερώνει το υποκείμενο για τις
ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε
το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων κοινοποιείται από
τον Φορέα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.5. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των όρων 6.3. και 6.4. το υποκείμενο των
δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του να υποβάλλε αναφορά μέσω e-mail
(tihellas@otenet.gr) στο Φορέα στην οποία να αναφέρει: (α) την ταυτότητά του,
προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής, (β) τα ειδικότερα προσωπικά
δεδομένα που αφορά η καταγγελία του, επισημαίνοντας και την ιστοθέση που
βρίσκονται αυτά αναρτημένο, (γ) στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του).
6.6. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν
από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η
προδικασία αυτή αφορά τόσο τους συνδρομητές όσο και τους απλούς χρήστες, οι
οποίοι εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.
7. Εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασία απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης
τυχόν διαφοράς
7.1.Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε
άλλο λόγο ανάμεσα στο χρήστη και τον Φορέα, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο
και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.
7.2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης,
ανάμεσα στο χρήστη και τον Φορέα, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε
δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με το Φορέα εντός 15 ημερών από την
επέλευση των σχετικών γεγονότων με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή με άλλο γραπτό μέσο. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά
παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στο χρήστη και
τον Φορέα.
7.3. Για κάθε πληροφορία, ερώτημα και υποβολή παραπόνου μπορείτε να
αποστείλετε το αίτημά σας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Θέτιδος 4, 115 28,
Αθήνα, Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς.

