
Νοµική δήλωση  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου, που ισχύουν για όλες τις 

επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο, µέσω της πρόσβασης, την περιήγησης ή/και της χρήσης 

αυτού. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται µε τη 

ρητή επιφύλαξη δικαιωµάτων και υπό την προϋπόθεση, ότι θα αποδεχτείτε τους όρους χρήσης 

που καθορίζονται σε αυτή τη Νοµική Δήλωση. Από τα περιεχόµενα του ιστότοπου δεν είναι 

δυνατό να προκύψουν δικαιώµατα. Ειδικότερα, η HEMPEL A/S και οποιαδήποτε από τις 

θυγατρικές ή/και τις συνδεδεµένες εταιρείες της δεν µπορεί να κριθεί υπεύθυνη για 

οποιεσδήποτε συνέπειες, οι οποίες απορρέουν από ή αναφορικά µε τις πληροφορίες που 

παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή/και παρέχονται σε ιστότοπους που είναι προσβάσιµοι 

µέσω των υπερσυνδέσµων που είναι διαθέσιµοι σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες, το 

υλικό και τα γραφικά που περιέχει αυτός ο ιστότοπος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 

προηγούµενη ειδοποίηση.  

 

Παρόλο που αυτός ο ιστότοπος ενηµερώνεται τακτικά, οι πληροφορίες, το υλικό και τα γραφικά 

που είναι διαθέσιµα σε αυτόν τον ιστότοπο µπορεί να είναι ηµιτελή, απαρχαιωµένα ή 

εσφαλµένα. Παρακαλούµε, απευθυνθείτε απευθείας στη HEMPEL A/S, στο τηλέφωνο +45 

45933800, πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά µε οποιαδήποτε 

πληροφορία που είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο.  

 

Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν πρόταση και δεν θα 

πρέπει να ερµηνεύονται ως προσφορά.  

 

Εµπορικά Σήµατα  

Η HEMPEL A/S, και οποιαδήποτε άλλα ονόµατα ή λογότυπα που αφορούν τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες της HEMPEL A/S ή/και των θυγατρικών ή/και των συνδεδεµένων εταιρειών της και 

εµφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποτελούν εµπορικά σήµατα ή κατοχυρωµένα εµπορικά 

σήµατα που ανήκουν στη HEMPEL A/S ή/και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεµένες εταιρείες της.  

 

Πνευµατική ιδιοκτησία  

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η ενσωµάτωση σε οποιοδήποτε άλλο έργο 

µερικών ή όλων των πληροφοριών, του υλικού ή των γραφικών που είναι διαθέσιµα σε αυτόν 

τον ιστότοπο, εξαιρουµένων των παρακάτω περιπτώσεων:  

 

(1) Επιτρέπεται να εκτυπώνετε ή/και να κατεβάζετε αποσπάσµατα πληροφοριών, υλικού ή 

γραφικών από αυτόν τον ιστότοπο για µη εµπορική, ενηµερωτική χρήση στην επιχείρησή σας.  

 

(2) Επιτρέπεται να αντιγράφετε (µεταξύ άλλων, µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) 

πληροφορίες, υλικό ή γραφικά που περιέχει αυτός ο ιστότοπος µε σκοπό την προώθησή τους σε 

τρίτους για µη εµπορική, ενηµερωτική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι (i) έχετε αναγνωρίσει 

εγγράφως ότι η HEMPEL A/S αποτελεί την πηγή αυτών των πληροφοριών, του υλικού ή των 

γραφικών και (ii) έχετε ενηµερώσει γραπτώς τους τρίτους, ότι αυτές οι πληροφορίες, το υλικό ή 

τα γραφικά παρέχονται σύµφωνα µε τους όρους χρήσης αυτής της Νοµικής Δήλωσης, και  

 



(3) Επιτρέπεται να εκτυπώνετε και να κατεβάζετε αποσπάσµατα πληροφοριών, ή/και να 

αντιγράφετε (µεταξύ άλλων, µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), πληροφορίες, υλικό ή 

γραφικά αυτού του ιστότοπου για εκπαιδευτικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι 

προηγουµένως έχετε ζητήσει την γραπτή έγκριση της HEMPEL A/S.  

 

Δήλωση αποποίησης  

Όλες οι πληροφορίες, το υλικό ή τα γραφικά που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο 

παρέχονται µε την επιφύλαξη δικαιωµάτων και δεν µπορούν να προκύψουν δικαιώµατα βάσει 

αυτών.  

 

Ούτε η HEMPEL A/S ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες εταιρείες της δεν 

προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις αναφορικά µε, και στο βαθµό που προβλέπεται από το νόµο, 

καµία σιωπηρή εγγύηση δεν θα πρέπει να συµπεραίνεται από, τις πληροφορίες, το υλικό ή τα 

γραφικά που περιέχει αυτός ο ιστότοπος, που έχουν συγκεντρωθεί µε καλή πίστη και µε βάση 

όσα µπορεί να γνωρίζει η HEMPEL A/S, για λόγους πληροφόρησης.  

 

Η HEMPEL A/S και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές και τις συνδεδεµένες εταιρείες της 

αποκλείουν ρητά, στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, όλες τις δηλώσεις, τις 

εγγυήσεις, τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις (είτε εκφράζονται 

ρητά είτε υπονοούνται σιωπηρά, που απορρέουν βάσει σύµβασης, καταστατικού ή µε άλλο 

τρόπο, και ανεξαρτήτως της αµέλειας της HEMPEL A/S ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή 

τις συνδεδεµένες εταιρείες της, καθώς και τους εργαζόµενους ή εκπρόσωπους αυτών) 

αναφορικά ή σε σύνδεση µε τις πληροφορίες, το υλικό ή τα γραφικά που περιέχει αυτός ο 

ιστότοπος. Ειδικότερα, ούτε η HEMPEL A/S ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις 

συνδεδεµένες εταιρείες της δεν θα κρίνεται υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συνέπειες (συµπερ. 

οποιασδήποτε ειδικής, έµµεσης, επακόλουθης ή άλλης ζηµίας, είτε προκύπτει βάσει σύµβασης, 

είτε λόγω αµέλειας ή άλλης αδικοπραξίας) που απορρέει από ή σε σύνδεση µε τις πληροφορίες, 

το υλικό ή τα γραφικά που περιέχει αυτός ο ιστότοπος.  

 

Πολιτική απορρήτου  

Συλλογή και χρήση δεδοµένων χρηστών.  

 

Για στατιστικούς λόγους, η Hempel χρησιµοποιεί προγράµµατα λογισµικού για τη δηµιουργία 

συνοπτικών στατιστικών καταστάσεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 

κίνησης στον ιστό, την έκδοση προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασµού, και τον καθορισµό της 

απόδοσης του συστήµατος ή προβληµατικών τοµέων.  

 

Προσωπικά δεδοµένα (π.χ. όνοµα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) συλλέγονται 

µόνο από τους επισκέπτες που εγγράφονται στο Ενηµερωτικό Δελτίο.  

 

Η Hempel δεν προβαίνει στην πώληση, τη διαπραγµάτευση, την ανταλλαγή ούτε διαθέτει µε 

άλλο τρόπο οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν δοθεί ειδική έγκριση 

για συγκεκριµένο σκοπό.  

 

 

 

 



Σύνδεσµοι µε ιστότοπους τρίτων  

Παρακαλούµε, λάβετε υπόψη ότι οι σύνδεσµοι µε ιστότοπους τρίτων που παρουσιάζονται σε 

αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται µόνο για δική σας ευκολία και δεν υπόκεινται στον έλεγχο της 

HEMPEL A/S ή/και οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες εταιρείες της. 

Ειδικότερα, αυτοί οι σύνδεσµοι τρίτων δεν εκφράζουν οποιουδήποτε είδους προτίµηση ή 

υποστήριξη στους ιστότοπους ή στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτούς 

τους ιστότοπους ή µέσω αυτών από πλευράς της HEMPEL A/S.  

 

Ούτε η HEMPEL A/S ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεµένες εταιρείες της δεν 

φέρει ευθύνη αναφορικά µε τα περιεχόµενα των ιστότοπων τρίτων που είναι προσβάσιµοι από 

συνδέσµους αυτού του ιστότοπου ή από συνδέσµους συνδεδεµένων ιστότοπων." 


