φμβαςθ άδειασ
Όροι Χριςθσ:(τοπικι χριςθ)

Παρακαλϊ διαβάςτε προςεκτικά τισ προχποκζςεισ χριςθσ.
Οι παρόντεσ όροι και προχποκζςεισ ("Όροι Χριςθσ") ςυνιςτοφν μια νομικά δεςμευτικι ςφμβαςθ
ανάμεςα ςε εςάσ ("Εςείσ" ι "Εςάσ") και τθν Daikin Europe N.V., εταιρεία με ζδρα ςτθ διεφκυνςθ
Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium ("Daikin" ) ςχετικά με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Daikin
Online Control Heating ("Λογιςμικό") και αυτι θ ςφμβαςθ ςυνιςτά τθν πλιρθ ςυμφωνία ανάμεςα ςτθν
Daikin και Εςάσ. Οι παρόντεσ Όροι Χριςθσ υπεριςχφουν ζναντι οποιωνδιποτε άλλων διατάξεων, όρων
και προχποκζςεων που ζχουν τεκεί από Εςάσ, και τα δικαιϊματα των ςυμβαλλομζνων επομζνωσ κα
διζπονται αποκλειςτικά από τισ διατάξεισ, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν
παροφςα.
Χρθςιμοποιϊντασ το Λογιςμικό, ςυμφωνείτε να ςυμμορφωκείτε με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
των παρόντων Όρων Χριςθσ. Εάν δεν ςυμφωνείτε με τουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ, δεν μπορείτε να
χρθςιμοποιιςετε το Λογιςμικό με οποιονδιποτε τρόπο.
Χριςθ του Λογιςμικοφ
Σφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των εν λόγω Όρων Χριςθσ, θ Daikin παρζχει ςε Εςάσ μια
δωρεάν, μθ αποκλειςτικι και μθ μεταβιβάςιμθ άδεια χριςθσ του Λογιςμικοφ για ςυςκευζσ με
κατάλλθλο λειτουργικό ςφςτθμα, ωσ ορίηεται από τθν Daikin με ςκοπό τθν απομακρυςμζνθ
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο του εξοπλιςμοφ Daikin ςτθ χϊρα τθσ επιλογισ ςασ ςτθν Ευρϊπθ, τθ
Μζςθ Ανατολι και τθν Αφρικι (όπου διατίκεται).
Οι παρόντεσ Όροι Χριςθσ δεν εκχωροφν κανζνα δικαίωμα χριςθσ με τρόπο άλλο από τον
προαναφερκζντα. Ειδικότερα, τονίηεται ότι θ ανα-διάκεςθ, πϊλθςθ, ενοικίαςθ, υπενοικίαςθ ι εξαγωγι
του Λογιςμικοφ ςε οποιαδιποτε μορφι χωρίσ ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ από τθν Daikin απαγορεφεται
ρθτά. Εκτόσ και αν επιτρζπεται ρθτά ςτουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ, δεν κα αντιγράψετε,
αναπαραγάγετε, τροποποιιςετε, μεταδϊςετε ι διανείμετε το Λογιςμικό ι οποιοδιποτε τμιμα του, ι
διευκολφνετε οποιονδιποτε τρίτο να το κάνει. Δεν κα υποβάλλετε οποιαδιποτε παράνομθ
πλθροφορία ςτο Λογιςμικό.
Σε περίπτωςθ που ζχουν λθφκεί τα αρχεία του Λογιςμικοφ, ζχει γίνει εγκατάςταςθ ι χριςθ τουσ από
Εςάσ ωσ εφαρμογι τθσ Apple, ανά πάςα ςτιγμι Εςείσ κα ςυμμορφϊνεςτε με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ τθσ Apple που ιςχφουν κάκε φορά και διατίκενται από τθ διεφκυνςθ
http://www.apple.com/legal/terms/ ι/και με τυχόν όρουσ και προχποκζςεισ τρίτων που ιςχφουν ςε
ςχζςθ με τθ χριςθ του Λογιςμικοφ.

Σε περίπτωςθ που ζχουν λθφκεί τα αρχεία του Λογιςμικοφ, ζχει γίνει εγκατάςταςθ ι χριςθ τουσ από
Εςάσ ωσ εφαρμογι του Google Play Store, ανά πάςα ςτιγμι Εςείσ κα ςυμμορφϊνεςτε με τουσ όρουσ
και τισ προχποκζςεισ του Google Play Store που ιςχφουν κάκε φορά και διατίκενται από τθ διεφκυνςθ
http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html ι/και με τυχόν όρουσ και προχποκζςεισ
τρίτων που ιςχφουν ςε ςχζςθ με τθ χριςθ του Λογιςμικοφ.
Το Λογιςμικό κα πρζπει να λθφκεί, εγκαταςτακεί και χρθςιμοποιθκεί με δικζσ Σασ δαπάνεσ και ζξοδα,
ςτθν δικι Σασ ςυςκευι ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ.
Δθμιουργία λογαριαςμοφ
Ίςωσ χρειαςτεί να δθμιουργιςετε ζνα λογαριαςμό για οριςμζνεσ λειτουργίεσ του παρόντοσ Λογιςμικοφ.
Η Daikin κα κεωρεί οιαδιποτε χριςθ του Λογιςμικοφ ωσ χριςθ από τον χριςτθ που πραγματοποίθςε
τθν καταχϊριςθ. Η Daikin, ςε καμία περίπτωςθ δεν ευκφνεται για τυχόν ηθμιζσ που προκφπτουν από
κατάχρθςθ ι κακι χριςθ των καταχωριςμζνων λογαριαςμϊν από τρίτουσ εξαιτίασ μθ κατάλλθλθσ
διαχείριςθσ του καταχωριςμζνου λογαριαςμοφ ςασ.
Πνευματικά δικαιώματα
Η Daikin είναι ο κάτοχοσ ι ο δικαιοφχοσ άδειασ χριςθσ όλων των δικαιωμάτων (πνευματικισ)
ιδιοκτθςίασ του Λογιςμικοφ και του περιεχομζνου του και Εςείσ αναγνωρίηετε ότι δεν αποκτάτε κανζνα
δικαίωμα αναφορικά με τα εν λόγω δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται
ρθτά ςτουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ.
Εμπορικό όνομα / Εμπορικά ςιματα
Όλεσ οι Εμπορικζσ Ονομαςίεσ και τα Εμπορικά Σιματα που εμφανίηονται μζςω του Λογιςμικοφ (εάν
υπάρχουν) και που ανικουν ςτθν Daikin αποτελοφν/κα αποτελοφν τϊρα ι ςτο μζλλον αποκλειςτικι
ιδιοκτθςία τθσ Daikin ι παρζχονται κατόπιν αδείασ χριςθσ ςτθν Daikin ι τισ κυγατρικζσ τθσ.
Η χριςθ εκ μζρουσ Σασ του Λογιςμικοφ δεν κα πρζπει να ερμθνευτεί ωσ εκχϊρθςθ, ςυμπεραςματικά ι
με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, οποιαςδιποτε άδειασ ι δικαιϊματοσ χριςθσ οποιαςδιποτε εμπορικισ
ονομαςίασ και εμπορικϊν ςθμάτων που εμφανίηονται διαμζςου του Λογιςμικοφ (εάν εμφανίηονται).
Αποποίθςθ ευκφνθσ
Η Daikin ζχει μεταγλωττίςει το περιεχόμενο αυτοφ του Λογιςμικοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων
μεταφράςεων) με βάςθ όςα γνωρίηει.
Το παρόν Λογιςμικό (και το περιεχόμενό του) ωςτόςο ςυντάχκθκε για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ μόνο
και δεν ςυνιςτά προςφορά που δεςμεφει τθν Daikin. Η Daikin δεν εγγυάται το αλάκθτο του Λογιςμικοφ.
Το παρόν Λογιςμικό και το περιεχόμενό του παρζχεται 'ΩΣ ΕΧΕΙ', χωρίσ καμία εγγφςθ - ρθτι ι ςιωπθρι,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ ενδεικτικά τθσ εγγφςθσ τίτλου και κατά παραβάςεων ι ςιωπθρϊν εγγυιςεων
εμπορευςιμότθτασ ι καταλλθλότθτασ για ςυγκεκριμζνο ςκοπό - ςε ςχζςθ με τθν πλθρότθτα,

διακεςιμότθτα, ακρίβεια, αξιοπιςτία του Λογιςμικοφ ι του περιεχομζνου του και των προϊόντων και
υπθρεςιϊν που παρουςιάηονται εκεί.
Το παρόν Λογιςμικό ζχει εγγενείσ περιοριςμοφσ που περιλαμβάνουν ενδεικτικά πικανά ςφάλματα
ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ. Ο πλιρθσ κίνδυνοσ ςχετικά με τθν ποιότθτα και απόδοςθ του
Λογιςμικοφ φζρεται αποκλειςτικά από Εςάσ, και είναι δικι ςασ ευκφνθ να διαςφαλίςετε ότι κάνει αυτό
που κα κζλατε να κάνει προτοφ το χρθςιμοποιιςετε για οποιονδιποτε ςκοπό (πζρα από τθν δοκιμι
του).
Περιοριςμζνθ ευκφνθ
Όταν χρθςιμοποιείτε το Λογιςμικό, αναγνωρίηετε και αποδζχεςτε ότι το πράττετε με δικι ςασ ευκφνθ.
Συμφωνείτε ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν κα εγείρετε αξιϊςεισ κατά τθσ Daikin ι των ςυνδεδεμζνων
εταιρειϊν, ωσ εργαηόμενοσ, υπεργολάβοσ, αντιπρόςωποσ, εκπρόςωποσ, ςφμβουλοσ, τεχνικόσ
εγκατάςταςθσ ι οτιδιποτε άλλο, για απϊλειεσ, ηθμιζσ, βλάβεσ, τραυματιςμό, δαπάνεσ, ςτάςθ
εργαςίασ, απϊλεια επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν, διακοπι επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, βλάβθ ι
δυςλειτουργία υπολογιςτϊν που υποςτικατε Εςείσ ι οποιοςδιποτε άλλοσ για οποιονδιποτε λόγο, με
οποιονδιποτε τρόπο, ωσ αποτζλεςμα τθσ χριςθσ του Λογιςμικοφ και του περιεχομζνου του, ακόμα και
αν θ Daikin γνϊριηε ι κα ζπρεπε να γνωρίηει για το ενδεχόμενο τζτοιασ απϊλειασ. Στο μζγιςτο βακμό
που επιτρζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, θ Daikin δεν φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε
άμεςθ, ζμμεςθ, γενικι, ειδικι, τυχαία, ανταποδοτικι και/ι αποκετικι ηθμιά, κόςτοσ, δαπάνθ, και/ι
απϊλεια που προκφπτει από τθ χριςθ ι τθν αδυναμία χριςθσ του Λογιςμικοφ και/ι τθν ερμθνεία του
περιεχομζνου του.
Αποηθμίωςθ
Αποηθμιϊνετε τθν Daikin και τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ και τισ διατθρείτε αβλαβείσ από οποιεςδιποτε
αξιϊςεισ εγερκοφν ενδεχομζνωσ για απϊλειεσ, ηθμιζσ, βλάβεσ, τραυματιςμό, δαπάνεσ, διακοπι
εργαςιϊν, απϊλεια επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν, διακοπι επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, βλάβθ ι
δυςλειτουργία υπολογιςτϊν, που υποςτικατε Εςείσ ι οποιοςδιποτε άλλοσ ωσ αποτζλεςμα
οποιαςδιποτε ενζργειασ ι παράλειψθσ τθσ Daikin ι των ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν, είτε από αμζλεια
είτε όχι, που προκφπτει από τθ χριςθ του Λογιςμικοφ και του περιεχομζνου του από Εςάσ, ι από
οποιονδιποτε άλλο λόγο, με οποιονδιποτε ςυςχετιςμό με το Λογιςμικό.
Σροποποιιςεισ
Η Daikin διατθρεί το δικαίωμα να κυκλοφορεί νζεσ εκδόςεισ του Λογιςμικοφ (που κα περιλαμβάνουν
αλλαγζσ ςτθ λειτουργικότθτα ι το περιβάλλον) που κα μποροφςαν να αντικαταςτιςουν παλαιότερεσ
εκδόςεισ του Λογιςμικοφ ι να ενθμερϊνουν περιςταςιακά το περιεχόμενο του Λογιςμικοφ κατά τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ Daikin και χωρίσ προθγοφμενθ ανακοίνωςθ.

Η Daikin διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί περιςταςιακά τουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ κατά τθ
διακριτικι τθσ ευχζρεια και χωρίσ πρότερθ ανακο��νωςθ. Είςτε υπεφκυνοι να ενθμερϊνεςτε ςχετικά
με τουσ ιςχφοντεσ Όρουσ Χριςθσ κατά τθ ςτιγμι τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ του εν λόγω Λογιςμικοφ.
Προςταςία δεδομζνων
Εάν εφαρμόηεται, μόνο θ Daikin ςυλλζγει αυτά τα προςωπικά ςτοιχεία κακϊσ Εςείσ επιλζξατε να
κατεβάςετε και να χρθςιμοποιιςετε το Λογιςμικό, επομζνωσ ζχετε επιδείξει ενδιαφζρον ςτο
περιεχόμενό του και ακολοφκωσ, τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία κα καταςτοφν διακζςιμα ςτα μζλθ του
τμιματοσ μάρκετινγκ μασ ι ςτουσ υπεφκυνουσ μάρκετινγκ των κυγατρικϊν μασ ι/και των ανεξάρτθτων
διανομζων ςτισ περιοχζσ ΕΜΕΑ και κατανζμονται από εκείνουσ ϊςτε να ςασ κρατοφν ενιμερο για το
Λογιςμικό ι το περιεχόμενό του, και/ι να χρθςιμοποιοφν τα ςτοιχεία για ανϊνυμεσ αναλφςεισ για
ςκοποφσ μάρκετινγκ και πωλιςεων, όπωσ είναι θ καταγραφι τθσ χριςθσ του Λογιςμικοφ ανά
χϊρα/γεωγραφικι τοποκεςία.
Δεν κα χρθςιμοποιιςουμε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία για άλλουσ ςκοποφσ.
Η Daikin κα δρα ωσ υπεφκυνθ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν αυτϊν ςτοιχείων και πάντοτε ςφμφωνα
με τον Βελγικό νόμο τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 1992 ςχετικά με τθν Προςταςία Προςωπικοφ Απορριτου ςε
ςχζςθ με τθν Επεξεργαςία Προςωπικϊν Δεδομζνων και των τροποποιιςεϊν του ('Βελγικόσ Νόμοσ
Απορριτου') και τισ διατάξεισ υλοποίθςισ του.
Σφμφωνα με τον Βελγικό Νόμο Απορριτου, ζχετε το δικαίωμα προςπζλαςθσ, διόρκωςθσ και
αφαίρεςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων που ςχετίηονται με εςάσ. Αν κζλετε να αςκιςετε οιοδιποτε
από τα εν λόγω δικαιϊματα, αυτό μπορεί να γίνει χωρίσ επιβάρυνςθ και κατόπιν αιτιματοσ που
αποςτζλλεται μζςω e-mail ςτο info@daikineurope.com.
Διάφορα
Οι διατάξεισ αυτϊν των Όρων Χριςθσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν επίςθσ και τουσ νομικοφσ ςασ
διαδόχουσ, διαχειριςτζσ, νόμιμουσ εκπροςϊπουσ και πλθρεξουςίουσ.
Εκτόσ αν δθλϊνεται ρθτά ςτο παρόν, εάν κάποια από τισ διατάξεισ των παρόντων Όρων Χριςθσ
αποδειχτεί άκυρθ ι μθ εφαρμόςιμθ, θ μθ εγκυρότθτα ι εφαρμοςιμότθτα τθσ διάταξθσ αυτισ δεν
επθρεάηει τισ υπόλοιπεσ διατάξεισ των Όρων Χριςθσ, και όλεσ οι διατάξεισ που δεν επθρεάηονται από
τθ μθ εγκυρότθτα / εφαρμοςιμότθτα παραμζνουν ςε πλιρθ ιςχφ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ςυμφωνείτε
να προςπακιςετε να αντικαταςτιςετε κάκε άκυρθ ι μθ εφαρμοςτζα διάταξθ με ζγκυρθ ι εφαρμοςτζα
που επιτυγχάνει ςτον μζγιςτο εφικτό βακμό τα αντικείμενα και τουσ ςκοποφσ τθσ άκυρθσ ι μθ
εφαρμοςτζασ διάταξθσ.
Η εγκυρότθτα και ερμθνεία αυτϊν των Όρων Χριςθσ διζπεται από τθ νομοκεςία του Βελγίου και
οποιαδιποτε αξίωςθ εγείρεται με βάςθ τουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ κα αποτείνεται αποκλειςτικά ςτα
Δικαςτιρια των Βρυξελλϊν.

τοιχεία επικοινωνίασ
Εάν επικυμείτε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι ζχετε ερωτιςεισ, επικοινωνιςτε μαηί μασ μζςα από το
info@daikineurope.com

Όροι Χριςθσ: (Χριςθ ςτο cloud)

Παρακαλϊ διαβάςτε προςεκτικά τισ προχποκζςεισ χριςθσ.
Οι παρόντεσ όροι και προχποκζςεισ ('Όροι χριςθσ') είναι μια δεςμευτικι νομικι ςυμφωνία ανάμεςα
ςε εςάσ ('Εςείσ' ι 'Σασ') και τθν Daikin Europe N.V., μια εταιρεία με καταχωρθμζνθ ζδρα ςτθ διεφκυνςθ
Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Βζλγιο ('Daikin') αναφορικά με τθ χριςθ του Daikin Online
Control Heating ('Λογιςμικό') και απαρτίηουν τθν πλιρθ ςυμφωνία ανάμεςα ςτθν Daikin και Εςάσ. Οι
παρόντεσ Όροι Χριςθσ υπεριςχφουν ζναντι οποιωνδιποτε άλλων διατάξεων, όρων και προχποκζςεων
που ζχουν τεκεί από Εςάσ, και τα δικαιϊματα των ςυμβαλλομζνων επομζνωσ κα διζπονται
αποκλειςτικά από τισ διατάξεισ, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα.
Χρθςιμοποιϊντασ το Λογιςμικό, ςυμφωνείτε να ςυμμορφωκείτε με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
των παρόντων Όρων Χριςθσ. Εάν δεν ςυμφωνείτε με τουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ, δεν μπορείτε να
χρθςιμοποιιςετε το Λογιςμικό με οποιονδιποτε τρόπο.
Χριςθ του Λογιςμικοφ
Σφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των παρόντων Όρων Χριςθσ, θ Daikin ςασ παραχωρεί
μια δωρεάν, μθ αποκλειςτικι και μθ μεταβιβάςιμθ άδεια χριςθσ του Λογιςμικοφ ςε ςυςκευζσ με
κατάλλθλα λειτουργικά προγράμματα όπωσ κακορίηονται από τθν Daikin για το ςκοπό τθσ
απομακρυςμζνθσ επιτιρθςθσ και ελζγχου του εξοπλιςμοφ ςασ τθσ Daikin ςτθ χϊρα τθσ επιλογισ ςασ
ςτθν περιοχι EMEA (όπου διατίκεται).
Οι παρόντεσ Όροι Χριςθσ δεν εκχωροφν κανζνα δικαίωμα χριςθσ με τρόπο άλλο από τον
προαναφερκζντα. Ειδικότερα, τονίηεται ότι θ ανα-διάκεςθ, πϊλθςθ, ενοικίαςθ, υπενοικίαςθ ι εξαγωγι
του Λογιςμικοφ ςε οποιαδιποτε μορφι χωρίσ ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ από τθν Daikin απαγορεφεται
ρθτά. Εκτόσ και αν επιτρζπεται ρθτά ςτουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ, δεν κα αντιγράψετε,
αναπαραγάγετε, τροποποιιςετε, μεταδϊςετε ι διανείμετε το Λογιςμικό ι οποιοδιποτε τμιμα του, ι
διευκολφνετε οποιονδιποτε τρίτο να το κάνει. Δεν κα υποβάλλετε οποιαδιποτε πα��άνομθ
πλθροφορία ςτο Λογιςμικό.
Σε περίπτωςθ που ζχουν λθφκεί τα αρχεία του Λογιςμικοφ, ζχει γίνει εγκατάςταςθ ι χριςθ τουσ από
Εςάσ ωσ εφαρμογι τθσ Apple, ανά πάςα ςτιγμι Εςείσ κα ςυμμορφϊνεςτε με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ τθσ Apple που ιςχφουν κάκε φορά και διατίκενται από τθ διεφκυνςθ
http://www.apple.com/legal/terms/ ι/και με τυχόν όρουσ και προχποκζςεισ τρίτων που ιςχφουν ςε
ςχζςθ με τθ χριςθ του Λογιςμικοφ.
Σε περίπτωςθ που ζχουν λθφκεί τα αρχεία του Λογιςμικοφ, ζχει γίνει εγκατάςταςθ ι χριςθ τουσ από
Εςάσ ωσ εφαρμογι του Google Play Store, ανά πάςα ςτιγμι Εςείσ κα ςυμμορφϊνεςτε με τουσ όρουσ
και τισ προχποκζςεισ του Google Play Store που ιςχφουν κάκε φορά και διατίκενται από τθ διεφκυνςθ
http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html ι/��αι με τυχόν όρουσ και προχποκζςεισ
τρίτων που ιςχφουν ςε ςχζςθ με τθ χριςθ του Λογιςμικοφ.

Το Λογιςμικό κα πρζπει να λθφκεί, εγκαταςτακεί και χρθςιμοποιθκεί με δικζσ Σασ δαπάνεσ και ζξοδα,
ςτθν δικι Σασ ςυςκευι ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ.
Δθμιουργία λογαριαςμοφ
Ίςωσ χρειαςτεί να δθμιουργιςετε ζνα λογαριαςμό για οριςμζνεσ λειτουργίεσ του παρόντοσ Λογιςμικοφ.
Η Daikin κα κεωρεί οιαδιποτε χριςθ του Λογιςμικοφ ωσ χριςθ από τον χριςτθ που πραγματοποίθςε
τθν καταχϊριςθ. Η Daikin ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε
ηθμιά προκφψει από κατάχρθςθ ι εςφαλμζνθ χριςθ καταχωρθμζνων λογαριαςμϊν από τρίτουσ, λόγω
ακατάλλθλθσ διαχείριςθσ του καταχωρθμζνου λογαριαςμοφ ςασ.
Πνευματικι ιδιοκτθςία
Η Daikin κατζχει όλα τα (πνευματικά) δικαιϊματα ι τθν άδεια χριςθσ τουσ, του παρόντοσ Λογιςμικοφ
και των περιεχομζνων του, και Εςείσ αναγνωρίηετε ότι δεν αποκτάτε κανζνα δικαίωμα ςτισ πνευματικζσ
αυτζσ ιδιοκτθςίεσ, παρά μόνο αν παρζχεται ρθτά ςτουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ.
Εμπορικι ονομαςία / Εμπορικά ςιματα
Όλεσ οι Εμπορικζσ Ονομαςίεσ και τα Εμπορικά Σιματα που εμφανίηονται μζςω του Λογιςμικοφ (εάν
υπάρχουν) και που ανικουν ςτθν Daikin αποτελοφν/κα αποτελοφν τϊρα ι ςτο μζλλον αποκλειςτικι
ιδιοκτθςία τθσ Daikin ι παρζχονται κατόπιν αδείασ χριςθσ ςτθν Daikin ι τισ κυγατρικζσ τθσ. Η από
μζρουσ ςασ χριςθ του Λογιςμικοφ δεν κα πρζπει να εκλαμβάνεται ωσ παραχϊρθςθ, ςιωπθρά ι άλλωσ,
οιαςδιποτε άδειασ ι δικαιϊματοσ χριςθσ οιωνδιποτε Εμπορικϊν Ονομαςιϊν και Εμπορικϊν Σθμάτων
που εμφανίηονται μζςω του Λογιςμικοφ (εάν υπάρχουν).
Αποποίθςθ εγγφθςθσ
Η Daikin ζχει ςυντάξει το περιεχόμενο του παρόντοσ Λογιςμικοφ (και τισ μεταφράςεισ του) ςφμφωνα με
όςα γνωρίηει. Το παρόν Λογιςμικό (και το περιεχόμενό του) ωςτόςο ςυντάχκθκε για πλθροφοριακοφσ
ςκοποφσ μόνο και δεν ςυνιςτά προςφορά που δεςμεφει τθν Daikin. Η Daikin δεν εγγυάται το αλάκθτο
του Λογιςμικοφ. Το παρόν Λογιςμικό και το περιεχόμενό του παρζχεται 'ΩΣ ΕΧΕΙ', χωρίσ καμία εγγφςθ ρθτι ι ςιωπθρι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ ενδεικτικά τθσ εγγφςθσ τίτλου και κατά παραβάςεων ι
ςιωπθρϊν εγγυιςεων εμπορευςιμότθτασ ι καταλλθλότθτασ για ςυγκεκριμζνο ςκοπό - ςε ςχζςθ με τθν
πλθρότθτα, διακεςιμότθτα, ακρίβεια, αξιοπιςτία του Λογιςμικοφ ι του περιεχομζνου του και των
προϊόντων και υπθρεςιϊν που παρουςιάηονται εκεί.
Το παρόν Λογιςμικό ζχει εγγενείσ περιοριςμοφσ που περιλαμβάνουν ενδεικτικά πικανά ςφάλματα
ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ. Ο πλιρθσ κίνδυνοσ ςχετικά με τθν ποιότθτα και απόδοςθ του
Λογιςμικοφ φζρεται αποκλειςτικά από Εςάσ, και είναι δικι ςασ ευκφνθ να διαςφαλίςετε ότι κάνει αυτό
που κα κζλατε να κάνει προτοφ το χρθςιμοποιιςετε για οποιονδιποτε ςκοπό (πζρα από τθν δοκιμι
του).

Περιοριςμζνθ ευκφνθ
Όταν χρθςιμοποιείτε το παρόν Λογιςμικό αναγνωρίηετε και αποδζχεςτε ότι το κάνετε με δικι ςασ
ευκφνθ. Συμφωνείτε ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν κα εγείρετε αξιϊςεισ κατά τθσ Daikin ι των
ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν, ωσ εργαηόμενοσ, υπεργολάβοσ, αντιπρόςωποσ, εκπρόςωποσ, ςφμβουλοσ,
τεχνικόσ εγκατάςταςθσ ι οτιδιποτε άλλο, για απϊλε��εσ, ηθμιζσ, βλάβεσ, τραυματιςμό, δαπάνεσ,
ςτάςθ εργαςίασ, απϊλεια επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν, διακοπι επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν,
βλάβθ ι δυςλειτουργία υπολογιςτϊν που υποςτικατε Εςείσ ι οποιοςδιποτε άλλοσ για οποιονδιποτε
λόγο, με οποιονδιποτε τρόπο, ωσ αποτζλεςμα τθσ χριςθσ του Λογιςμικοφ και του περιεχομζνου του,
ακόμα και αν θ Daikin γνϊριηε ι κα ζπρεπε να γνωρίηει για το ενδεχόμενο τζτοιασ απϊλειασ. Στο
μζγιςτο βακμό που επιτρζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, θ Daikin δεν φζρει καμία ευκφνθ για
οιαδιποτε άμεςθ, ζμμεςθ, γενικι, ειδικι, τυχαία, πρόςκετθ ι/και επακόλουκθ ηθμία που προκφπτει
από τθ χριςθ ι τθν αδυναμία χριςθσ του Λογιςμικοφ ι/και τθν ερμθνεία του περιεχομζνου του.
Η Daikin δεν φζρει ευκφνθ για δίκτυα, ςυςτιματα ι ςυνδζςεισ δικτφων που ανικουν ςε Εςάσ ι ςε τρίτα
μζρθ ι για ςυνκικεσ ι προβλιματα που προκφπτουν από ι ςχετίηονται με ςυνδζςεισ δικτφων δικϊν
ςασ ι τρίτων μερϊν (π.χ. προβλιματα εφρουσ ηϊνθσ, υπερβολικι κακυςτζρθςθ, διακοπζσ δικτφου) ι
προκαλοφνται από το διαδίκτυο. Εςείσ φζρετε τθν ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ, διαχείριςθ, προςταςία
και ςυντιρθςθ των δικϊν ςασ δικτφων και ςυςτθμάτων, κακϊσ και για τθν προςταςία, τθν ακεραιότθτα
και τθν τιρθςθ αντιγράφων αςφαλείασ των δεδομζνων ςασ.
Αποηθμίωςθ
Αποηθμιϊνετε τθν Daikin και τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ και διατθρείτε αβλαβείσ από οποιεςδιποτε
αξιϊςεισ εγερκοφν ενδεχομζνωσ για απϊλειεσ, ηθμιζσ, βλάβεσ, τραυματιςμό, δαπάνεσ, διακοπι
εργαςιϊν, απϊλεια επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν, διακοπι επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, βλάβθ ι
δυςλειτουργία υπολογιςτ��ν, που υποςτικατε Εςείσ ι οποιοςδιποτε άλλοσ ωσ αποτζλεςμα
οποιαςδιποτε ενζργειασ ι παράλειψθσ τθσ Daikin ι των ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν, είτε από αμζλεια
είτε όχι, που προκφπτει από τθ χριςθ του Λογιςμικοφ από Εςάσ, ι από οποιονδιποτε άλλο λόγο, με
οποιονδιποτε ςυςχετιςμό με το Λογιςμικό.
Σροποποιιςεισ
Η Daikin διατθρεί το δικαίωμα να κυκλοφορεί νζεσ εκδόςεισ του Λογιςμικοφ (που κα περιλαμβάνουν
αλλαγζσ ςτθν λειτουργικότθτα ι το περιβάλλον) που κα μποροφςαν να αντικαταςτιςουν παλαιότερεσ
εκδόςεισ του Λογιςμικοφ ι να ενθμερϊνουν περιςταςιακά το περιεχόμενο του Λογιαμικοφ ςτθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ Daikin και χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ.
Η Daikin διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί περιςταςιακά τουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ κατά τθ
διακριτικι τθσ ευχζρεια και χωρίσ πρότερθ ανακοίνωςθ. Είςτε υπεφκυνοι να ενθμερϊνεςτε ςχετικά με
τουσ ιςχφοντεσ Όρουσ Χριςθσ κατά τθ ςτιγμι τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ του εν λόγω Λογιςμικοφ.

ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για να μπορζςετε να χρθςιμοποιιςετε το Λογιςμικό, κα ςυλλζγεται αυτόματα θ διεφκυνςθ IP ςτθ
μονάδα ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ ςασ τθσ Daikin, ϊςτε να επιτρζπεται θ επικοινωνία μεταξφ του
διακομιςτι και τθσ μονάδασ ςφνδεςθσ και αυτό κάκε φορά που επικυμείτε και αποδζχεςτε να
επιτρζψετε τθν επικοινωνία μεταξφ του διακομιςτι και οποιαςδιποτε μονάδασ ςφνδεςθσ.
Η Daikin κα ςυλλζγει από Εςάσ και κα επεξεργάηεται μόνο τα ακόλουκα προςωπικά δεδομζνα και Εςείσ
ςυναινείτε δια του παρόντοσ ςτθν επεξεργαςία αυτϊν των δεδομζνων: διεφκυνςθ email, όνομα
χριςτθ, κωδικόσ πρόςβαςθσ, όνομα, διεφκυνςθ, αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου, αρικμόσ ςτακεροφ
τθλεφϊνου, γλϊςςα, πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυςκευι και αναγνωριςτικά εφαρμογϊν. Τα
προςωπικά ςασ δεδομζνα κα μποροφςαν να διατεκοφν ςτα μζλθ του τμιματοσ εμπορικισ προϊκθςθσ
που διακζτουμε ι ςτουσ υπεφκυνουσ εμπορικισ προϊκθςθσ κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ Daikin ςτθν
επικράτεια EMEA και να κατανεμθκοφν από αυτοφσ, ϊςτε να ςασ ενθμερϊνουν ςχετικά με το
Λογιςμικό ι το περιεχόμενό του ι/και να χρθςιμοποιοφν τα δεδομζνα για ανϊνυμθ ανάλυςθ για
ςκοποφσ εμπορικισ προϊκθςθσ και πωλιςεων, όπωσ για τθ μζτρθςθ τθσ χριςθσ του Λογιςμικοφ ανά
χϊρα/γεωγραφικι τοποκεςία. Δεν κα χρθςιμοποιιςουμε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία για άλλουσ
ςκοποφσ.
Η Daikin κα δρα ωσ υπεφκυνθ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν αυτϊν ςτοιχείων κ��ι πάντοτε
ςφμφωνα με τον Βελγικό νόμο τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 1992 ςχετικά με τθν Προςταςία Προςωπικοφ
Απορριτου ςε ςχζςθ με τθν Επεξεργαςία Προςωπικϊν Δεδομζνων και των τροποποιιςεϊν του
('Βελγικόσ Νόμοσ Απορριτου') και τισ διατάξεισ υλοποίθςισ του.
Σφμφωνα με τον βελγικό νόμο περί ιδιωτικότθτασ, ζχετε το δικαίωμα πρόςβαςθσ και το δικαίωμα
διόρκωςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων που ςασ αφοροφν. Αν κζλετε να αςκιςετε οιοδιποτε από τα
εν λόγω δικαιϊματα, αυτό μπορεί να γίνει χωρίσ επιβάρυνςθ και κατόπιν αιτιματοσ που αποςτζλλεται
μζςω e-mail ςτο info@daikineurope.com.
Ζχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, χρθςιμοποιϊντασ το Λογιςμικό. Αφοφ
διαγράψετε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα από το cloud, τα δεδομζνα ςασ κα εξακολουκιςουν να είναι
διακζςιμα ςτα αρχεία καταγραφισ ι ςτα αντίγραφα αςφαλείασ για περιοριςμζνθ χρονικι περίοδο.
Συναινείτε δια του παρόντοσ να χρθςιμοποιεί θ DENV τα προςωπικά ςασ δεδομζνα δυνάμει των όρων
ςτουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομζνα ςε οποιαδιποτε οντότθτα
ανικει ςτον όμιλο Daikin ι ςε άλλα μζρθ, εφόςον θ Daikin διαςφαλίηει ότι γίνονται ςεβαςτζσ οι
απαραίτθτεσ απαιτιςεισ για τθν προςταςία των δεδομζνων και ζχουν λθφκεί τεχνικά και οργανωτικά
μζτρα αςφάλειασ ϊςτε να αποτραπεί θ ακατάλλθλθ ι παράνομθ γνωςτοποίθςθ ι επεξεργαςία των
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων ι θ ακοφςια απϊλεια ι καταςτροφι ι ηθμιά των προςωπικϊν
δεδομζνων.
Δια του παρόντοσ, αναγνωρίηετε ρθτά και ςυναινείτε ςτθ μεταφορά εκ μζρουσ τθσ Daikin των
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων εκτόσ του ΕΟΧ και ςτθ χριςθ των υπθρεςιϊ�� υπολογιςτϊν cloud για
τθν αποκικευςθ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. Η Daikin κα χρθςιμοποιεί εμπορικά εφλογεσ

τεχνολογίεσ προςταςίασ (όπωσ κρυπτογράφθςθ, προςταςία με κωδικό πρόςβαςθσ και προςταςία με
τείχοσ προςταςίασ) για τθν προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων από μθ εξουςιοδοτθμζνθ
γνωςτοποίθςθ. Η Daikin κα φζρει ευκφνθ μόνο αν ζχει τελεςιδίκωσ κακοριςτεί ότι δεν ζλαβε εμπορικά
εφλογα μζτρα για τθν προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων από μθ εξουςιοδοτθμζνθ
γνωςτοποίθςθ.
Λοιποί όροι
Οι διατάξεισ αυτϊν των Όρων Χριςθσ ιςχφουν και δεςμεφουν επίςθσ και τουσ νομικοφσ Σασ διαδόχουσ,
διαχειριςτζσ, νόμιμουσ εκπροςϊπουσ, και πλθρεξουςίουσ.
Εκτόσ αν δθλϊνεται ρθτά ςτο παρόν, εάν κάποια από τισ διατάξεισ των παρόντων Όρων Χριςθσ
αποδειχτεί άκυρθ ι μθ εφαρμόςιμθ, θ μθ εγκυρότθτα ι εφαρμοςιμότθτα τθσ διάταξθσ αυτισ δεν
επθρεάηει τισ υπόλοιπεσ διατάξεισ των Όρων Χριςθσ, και όλεσ οι διατάξεισ που δεν επθρεάηονται από
τθ μθ εγκυρότθτα / εφαρμοςιμότθτα παραμζνουν ςε πλιρθ ιςχφ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ςυμφωνείτε
να προςπακιςετε να αντικαταςτιςετε κάκε άκυρθ ι μθ εφαρμοςτζα διάταξθ με ζγκυρθ ι εφαρμοςτζα
που επιτυγχάνει ςτον μζγιςτο εφικτό βακμό τα αντικείμενα και τουσ ςκοποφσ τθσ άκυρθσ ι μθ
εφαρμοςτζασ διάταξθσ.
Η εγκυρότθτα και ερμθνεία αυτϊν των Όρων Χριςθσ διζπεται από τθ νομοκεςία του Βελγίου και
οποιαδιποτε αξίωςθ εγείρεται με βάςθ τουσ παρόντεσ Όρουσ Χριςθσ κα αποτείνεται αποκλειςτικά ςτα
Δικαςτιρια των Βρυξελλϊν.
τοιχεία επικοινωνίασ
Εάν επικυμείτε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι ζχετε ερωτιςεισ, παρακαλϊ επικοινωνιςτε μαηί μασ μζςα
από το info@daikineurope.com
Για να μπορζςετε να χρθςιμοποιιςετε αυτιν τθν εφαρμογι, πρζπει να αποδεχτείτε τουσ Όρουσ
Χριςθσ.

