'Oροι χρήσης
O δικτυακός τόπος www.vlon.org (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως
«δικτυακός τόπος») προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους
όρους και προϋποθέσεις. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο
επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται
ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο
πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας Τράπεζα Αίματος Δημήτρης Βλων και
διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με
εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες,
εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν
στην εταιρεία Τράπεζα Αίματος Δημήτρης Βλων ή/και στα πρόσωπα που
μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και
προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση,
αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση
(download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή
περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που
προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της εταιρείας Τράπεζα
Αίματος Δημήτρης Βλων σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τους ισχύοντες στην
Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη
αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή
για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης
και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς
αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών

1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά,
δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών
του δικτυακού τόπου vlon.org. Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος vlon.org και
οι αρμόδιοι συνεργάτες του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή
απώλειες οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά για άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη,
αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού
τόπου.

2. Εγγραφή: Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις
υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες
και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές
αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και να διατηρεί και επιμελώς
ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα,
ενημερωμένα και πλήρη. Ο δικτυακός τόπος vlon.org παρέχει στους χρήστες του

υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και
ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο
επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο
δικτυακός τόπος, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password)
πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name). Τα μέλη παραμένουν
αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό
κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user
account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το δικτυακό τόπο vlon.org για
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε
γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται
αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο
τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). O δικτυακός τόπος
και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από
την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.

3. Απαγορεύεται στους χρήστες: - Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλουν,
μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή
περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που
παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα
(συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών), καθώς και για την εγκατάσταση
περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο
περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης. - Να αναρτούν,
δημοσιεύουν, αποστέλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την
εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό,
προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως
αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων,
προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, προκαλεί συναισθήματα
μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. - Να παρενοχλούν με
οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων
χρηστών). - Να προβαίνουν σε μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή
ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση
αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό
ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και να προβαίνουν σε παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των
αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την
προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού
τόπου - Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης
μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που
περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή
προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη
λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και να παρεμβάλλονται στις υπηρεσίες ή να
διασπούν τις υπηρεσίες ή τους servers ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις
υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, ή να παραβιάζουν τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και
κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών. - Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλουν,
μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη
εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την
αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών
μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης
περιεχομένου. - Να παραβιάζουν, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής,

εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει
νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτυακού
τόπου vlon.org.

4. Ο δικτυακός τόπος vlon.org δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το
σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του
δικτυακού τόπου και, επομένως, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη
νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και
αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου μπορεί να
εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Ο δικτυακός τόπος
vlon.org διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών (chat) σε πραγματικό
χρόνο στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι
επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες
καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας, να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες
διατυπώσεις και εν γένει να τηρούν το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων
χρήσης. Ο δικτυακός τόπος vlon.org σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς
τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών
υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Σε
καμία περίπτωση, επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο δικτυακός τόπος
vlon.org για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για
οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε
περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται
διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

5. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι ο δικτυακός τόπος vlon.org και οι αρμόδιοι
συνεργάτες του έχουν το δικαίωμα (όχι την υποχρέωση κατά τα ανωτέρω λόγω του
όγκου του) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση
περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο, το οποίο παραβιάζει
τους παρόντες όρους.

6. Οι χρήστες για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν στο δικτυακό τόπο για
δημοσίευση διατηρούν μεν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά αυτόματα
παραχωρούν στην Εταιρεία την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση,
διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και
εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό
ή έντυπο.

7. Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου για να αναρτά
ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες,
μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στον δικτυακό τόπο, για το
χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του, να
χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους.
Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα,
γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην
ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το vlon.org στις σχετικές
σελίδες/υπηρεσίες.

8. Ο χρήστης του vlon.org κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική
ευθύνη να αποζημιώσει τον δικτυακό τόπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε
νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου

που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των
υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

9. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος vlon.org διατηρεί το
αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις
υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που
πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

10. Ο δικτυακός τόπος vlon.org δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του
χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν και για την
οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από την μεταξύ
τους σχέση.

11. Υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου: Ο
χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος vlon.org μπορεί να
υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των
χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του τα ηλεκτρονικά μηνύματα
(e-mails), τα μηνύματα (forums), οι σελίδες χρηστών, ή/και οποιοδήποτε άλλο
περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης/μέλος. Επίσης, ο δικτυακός
τόπος vlon.org διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που
αφορούν το μέγεθος και τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που
μπορεί να αποστέλλει ο χρήστης/μέλος από τον λογαριασμό του, των μηνυμάτων
ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης/μέλος
στις υπηρεσίες του.

Αποκλεισμός ευθύνης

1. Ο δικτυακός τόπος vlon.org καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του
περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται
από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε
καμία, όμως, περίπτωση ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται, ούτε από
αμέλεια, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την
χρήση του. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από το δικτυακό τόπο «ως
έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη,
Συγκεκριμένα, ο δικτυακός τόπος vlon.org αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και
διανομή του περιεχομένου του, χωρίς, όμως, σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την
αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και
την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολλώ δε μάλλον λόγω του μεγάλου όγκου του.
Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του vlon.org, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του
με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των
παρεχομένων πληροφοριών.

2. Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για
οιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της
απώλειας κερδών, δεδομένων, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.) από
χρήστες/επισκέπτες του, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη,
τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών
που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε
προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Ο δικτυακός τόπος vlon.org καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή
λειτουργία του Δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι
λειτουργίες του ή των servers του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα,
απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

4. Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του
δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση,
ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή
παράληψη, αλλά αντίθετα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών /
επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση,
αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης του δικτυακού τόπου και των συνεργατών του.

5. O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει
προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς
προειδοποίηση προς τους χρήστες

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)
Ο δικτυακός τόπος vlon.org δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την
πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των
υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω
«συνδέσμων» ή «δεσμών», hyperlinks και διαφημιστικών banners. Οι ανωτέρω
σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των
επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους
παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων
χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής
του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το vlon.org, το οποίο δεν
φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία
προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική
του ευθύνη.

Προσωπικά Δεδομένα
Ο δικτυακός τόπος vlon.org δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά
δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στο δικτυακό τόπο,
κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες ή προκειμένου να
διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Οι απαντήσεις των
επισκεπτών-χρηστών σε επίκαιρα ζητήματα, τα οποία το vlon.org δύναται να
διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων και οι απόψεις τους εν γένει είναι δυνατό να
καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το vlon.org για την εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το
συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το
αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα
πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου vlon.org, καθώς και
οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό
δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να
θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το vlon.org διατηρεί το δικαίωμα, στα πλαίσια του
νόμου, να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του, καθώς και τους όρους
χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με
την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και
ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα
είναι τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Το παρόν αποτελεί τη συνολική
συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου vlon.org και του επισκέπτη/χρήστη των
σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση
των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας
αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

