Επικαιροποίηση όρων χρήσης, 25 Μαΐου 2018

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ www.giveandfund.com
Γενικά:
Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων χρήσης (“όροι χρήσης”) της
ιστοσελίδας (η “ιστοσελίδα”) www.giveandfund.com (εν συντομία “G&F”).
Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι η MFC 4 ALL MKO, Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία. (Διαχειριστής) Ο επισκέπτης/χρήστης/Δημιουργός της ιστοσελίδας και των
υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους
χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, των γραφικών,
των εικόνων, φωτογραφιών και παντός είδους αρχείων και εφαρμογών που
περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.

Παρεχόμενη υπηρεσία:
Το www.giveandfund.com είναι η ιστοσελίδα που περιλαμβάνει την ομώνυμη
«πλατφόρμα» συλλογής χρημάτων (fundraising, crowdfunding) giveandfund.com ή εν
συντομία G&F. Η ιστοσελίδα πρακτικά παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε , μέσω
μιας συγκεκριμένης διαδικασίας και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, να
δημιουργήσει απλά, εύκολα και γρήγορα, την δική του ιστοσελίδα συλλογής χρημάτων
(Χρήστης) ή να χρηματοδοτήσει σκοπούς και έργα (Δωρητής) κατά την κρίση του.

Ορολογία:
«Iστοσελίδα» :www.giveandfund.com/“G&F/
Πλατφόρμα/giveandfund«Διαχειριστής» : MFC 4 ALL MKO με έδρα την Αθήνα στην
Ελλάδα
«Δημιουργός» : Χρήστης/Creator/δημιουργός έργου/ δημιουργός προσωπικής
ιστοσελίδας μέσα στην πλατφόρμα του G&F
«Λογαριασμός Χρήστη»: προσωπική ιστοσελίδα μέσα στο G&F
«Δωρητής» : Χρηματοδότης έργου/Υποστηρικτής
Μέλος: Δημιουργός/Δωρητής. Ιδιώτης ή Νομικό πρόσωπο που δίνει τα προσωπικά του
στοιχεία στην ιστοσελίδα για να εγγραφεί
«Δωρεά»: Συνεισφορά δωρητή/Χρηματοδότηση/εισφορά
«Project» : Εργο Δημιουργού/
«Είδος έργου/Project»: Life project /Startups/ M.K.O.
«Life project» : Έργο ζωής. Αναφέρονται σε έργα δημιουργών που δεν έχουν
επιχειρηματικό χαρακτήρα.
«Startup» : Έργα με επιχειρηματικό χαρακτήρα/ προσπάθεια
«Μ.Κ.Ο.» : Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί./ Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί/ Έργα με
μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα/
«Ανταποδώσεις» : Ανταλλάγματα, Επιβραβεύσεις. Προσφέρονται από τον Δημιουργό
κάθε Startup στους Χρηματοδότες του έργου του
«Επισκέπτης» : Επισκέπτης της ιστοσελίδας ή κάποιου έργου/project
«Fundraising» : Συλλογή χρημάτων
«Crowdfunding» : Χρηματοδότηση από τον κόσμο/ το πλήθος.
«Αίτηση Εγγραφής» : Registration form/Φόρμα εγγραφής με προσωπικά στοιχεία και
πληροφορίες που αφορούν Δημιουργούς και Δωρητές
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης πριν
χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, καθώς η τελευταία είναι διαθέσιμη σε εσάς για
πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχει, μόνο εφόσον διαβάσετε, κατανοήσετε
πλήρως και αποδεχθείτε το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται κατωτέρω.
Σε αντίθετη περίπτωση, δεν επιτρέπεται σε εσάς η χρήση της ιστοσελίδας και των
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υπηρεσιών που αυτή παρέχει. Επομένως, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση με
οποιοδήποτε τρόπο των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, συνεπάγεται την αμετάκλητη
δήλωση της βουλήσεώς σας να δεσμευθείτε από τους όρους χρήσης αυτής.
Ως διαχειριστές και δικαιούχοι της ιστοσελίδας, διατηρούμε ανεπιφυλάκτως το δικαίωμα
μονομερούς εκ μέρους μας τροποποιήσεως των όρων χρήσης αυτής, οποιαδήποτε στιγμή
και χωρίς καμία προηγούμενη σχετική ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιήσεις
αυτές θα αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα, μαζί με τη σχετική ένδειξη της
ημεροχρονολογίας τελευταίας μεταβολής/ τροποποίησης/ αναθεώρησης αυτών. Στην
περίπτωση αυτή, η συνέχιση της πρόσβασης ή χρήσης της ιστοσελίδας συνεπάγεται άνευ
ετέρου την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας των
τροποποιηθέντων όρων χρήσης αυτής.
Κατόπιν τούτων, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους
χρήσης ή οποιαδήποτε αλλαγή αυτών, παρακαλούμε να παύσετε άμεσα και να μην
επαναλάβετε στο μέλλον την πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων
από αυτή υπηρεσιών.
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Γενικοί Οροι :
Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε επισκέπτες/χρήστες οι οποίοι:
1. Έχουν υποχρεωτικά συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα, ή είναι μεταξύ 14-17 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι
λειτουργούν με την συγκατάθεση, ευθύνη και επιμέλεια γονέα/ κηδεμόνα ή άλλου
υπεύθυνου φορέα και πληρούνται όλες οι εκάστοτε σύμφωνα με την εκάστοτε έννομη
τάξη του τόπου διαμονής διατάξεις.
2. Δεν έχει απαγορευθεί για τον οποιονδήποτε λόγο η πρόσβαση και χρήση της
ιστοσελίδας.
3. Δημιουργοί έργων δεν χρησιμοποιούν τον λογαριασμό κάποιου άλλου δημιουργού,
υποστηρικτή ή επισκέπτη χωρίς την συγκατάθεση ή άδειά του.
4. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας επιβεβαιώνουν και εγγυώνται ότι πληρούν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο σχετικό τμήμα της
αίτησης εγγραφής καθώς επίσης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι όλα τα δηλωθέντα στοιχεία
είναι ακριβή και αληθή.
5. Εάν ο διαχειριστής της ιστοσελίδας αντιληφθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ανακριβή διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να μπλοκάρει τον λογαριασμό του εν
λόγω Χρήστη.
6. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί
την πρόσβαση ή χρήση αυτής σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς να
απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για την άρνηση/διακοπή αυτή.
7. Ο κάθε Δημιουργός που υποβάλλει για έγκριση στο G&F έργο, οφείλει να θέτει από
την αρχή συγκεκριμένο οικονομικό στόχο και χρονική περίοδο για την υλοποίηση του.
Στα Startups δεν υπερβαίνει τις 45 ημερολογιακές ημέρες και στα Life projects και
Μ.Κ.Ο τις 120 ημερολογιακές ημέρες. Η χρονική διάρκεια ενός project μπορεί να
παραταθεί ή να τροποποιηθεί μετά από επικοινωνία με το G&F
8. Οι Δωρεές γίνονται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή με μεταφορά χρημάτων από
λογαριασμό Paypal. Επίσης μπορεί στο μέλλον να υπάρχει η δυνατότητα οι δωρεές να
γίνονται και μέσω τραπεζικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (web banking) ή απευθείας
μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον. Η
δυνατότητα αυτή θα δίνεται μόνο σε Οργανισμούς, ΜΚΟ, εταιρείες και όχι σε ιδιώτες
9. Ο κάθε Δημιουργός ανοίγει, σε περίπτωση που δεν έχει, προσωπικό λογαριασμό στο
Paypal όπου και συγκεντρώνονται απευθείας, πλην των εξόδων, που αναφέρονται
αναλυτικά παρακάτω, οι εισφορές που δέχεται από τους υποστηρικτές του έργου του
10. Ο μέγιστος αριθμός έργων ανα Δημιουργό είναι 4 το χρόνο. Για πραγματοποίηση
περισσότερων. Απευθυνθείτε στο support@giveandfund.com
11. Τα ποσά της κάθε εισφοράς πρέπει να είναι μεταξύ 5- 1.500 ευρώ,
όταν οι εισφορές πραγματοποιούνται μέσω PayPal. Για πραγματοποίηση μεγαλύτερων
εισφορών, απευθυνθείτε στο support@giveandfund.com
12. Κάθε υποψήφιος δημιουργός υποβάλει για έγκριση το υποψήφιο προς
χρηματοδότηση έργο του στο giveandfund.com . Από την στιγμή που πάρει την έγκριση,
(συνήθως μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες) μπορεί να στέλνει σε τρίτους και ΜΜΕ την
ιστοσελίδα που δημιούργησε ή μέρος αυτής ή σύνδεσμο (link) που να παραπέμπει σε
αυτή, για λόγους προώθησης και ενημέρωσης που θα αυξήσουν την χρηματοδότηση του.
13. Από τους Δημιουργούς απαγορεύεται η αποστολή spam e-mails ή μαζικών
αποστολών σε άγνωστες διευθύνσεις για προώθηση του έργου, κάτι τέτοιο μπορεί να
επιφέρει την άμεση διακοπή του έργου.
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ΧΡΗΣΤΗΣ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Το G&F προσφέρει στο Χρήστη την δυνατότητα κατασκευής ιστοσελίδας
(Λογαριασμός) που θα εντάσσεται υποχρεωτικά σε ένα από τα ακόλουθα είδη:
1. Life Projects (Έργα Ζωής)
Στο πεδίο αυτό εντάσσονται η συλλογή χρημάτων για ποικίλης ύλης σκοπούς και
δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής εν γένει, η παρακίνηση και ενθάρρυνση φίλων και
γνωστών, η δυνατότητα να μοιραστούν και να υποστηρίξουν στόχους και όνειρα, όπως
ένας γάμος, μια σχολική εκδρομή, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, μια αθλητική αποστολή, αλλά
και η δυνατότητα να συνεισφέρουν στον συνάνθρωπό τους σε μία ανάγκη, ιατρική,
ανθρωπιστική ή και φιλανθρωπική, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.
Στην περίπτωση των Life projects, των οποίων οι κατηγορίες περιγράφονται στην
πλατφόρμα του G&F και που ουσιαστικά είναι ανοιχτές σε κάθε μορφή νόμιμης
δραστηριοποίησης συγκέντρωσης χρημάτων για ανθρώπινες δραστηριότητες που δεν
συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, δεν απαιτείται παροχή ανταποδόσεων από τους
δημιουργούς . Παρ’όλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις που κρίνουν οι ίδιοι οι δημιουργοί
μπορούν να προσφέρουν κάποια μορφή επιβράβευσης στους Υποστηρικτές τους.
2. Startups και επιχειρηματικές προσπάθειες
Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε (ιδιώτη, φορείς, εταιρείες κλπ) έχει
κάποια επιχειρηματική ιδέα και χρειάζεται χρήματα για να την υποστηρίξει, να
συγκεντρώσει το κεφάλαιο για την έναρξη ή υλοποίηση της ιδέας, μέσα από την σχετική
ιστοσελίδα που θα δημιουργήσει, προσφέροντας όμως και ανταλλάγματα ή
επιβραβεύσεις για τα χρήματα που δέχεται. Τα ανταλλάγματα αυτά συνήθως αφορούν
ή με κάποιο τρόπο συνδέονται με το σχεδιαζόμενο για παραγωγή προϊόν ή υπηρεσία και
ρητά ορίζεται ότι δεν αφορούν κανενός είδους μερίδια και μετοχές ή χρήματα.
Προκειμένου για τη δημιουργία της ιστοσελίδας ο «δημιουργός» θα πρέπει να πληροί
σωρευτικά με τις γενικές προϋποθέσεις (βλ. παραπάνω) και τις ακόλουθες:
1. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα των 45 ημερών δεν είναι αρκετό για κάποιον
δημιουργό και χρειάζεται περισσότερο χρόνο χρηματοδότησης, λόγω της φύσης του
έργου, αυτό μπορεί να χωριστεί από την αρχή σε φάσεις υλοποίησεις Α,Β,Γ και Δ κάθε
μία όμως από αυτές δεν μπορεί να υπερβεί σε χρονική διάρκεια τις 45 ημέρες. Η επίτευξη
του οικονομικού στόχου της πρώτης φάσης (πχ. Α) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να
προχωρήσει στην επόμενη (πχ. Β, Γ,Δ), .
2. Σε περίπτωση μη επίτευξης του οικονομικού στόχου εντός του προκαθορισμένου
χρονικού διαστήματος, οι χρηματοδοτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί θα
επιστρέφονται σε αυτούς που τις χορήγησαν και αντίστοιχα ο δημιουργός του έργου δεν
έχει καμία υποχρέωση παροχής ανταλλαγμάτων ή επιβραβεύσεων.
3. Το τυχόν κεφάλαιο που θα συγκεντρωθεί εντός της ορισθείσης ως άνω χρονικής
περιόδου καταλήγει τελικώς στον Δημιουργό της ιστοσελίδας/υπεύθυνο του έργου,
Α) εφόσον επιτευχθεί ο εξαρχής ορισθείς οικονομικός στόχος ή
Β) εφόσον ο εξαρχής ορισθείς οικονομικός στόχος επιτευχθεί σε ποσοστό 90% υπό την
προϋπόθεση ότι τούτο θα έχει προβλεφθεί δια ρητής αναφοράς στην αρχή της
δημιουργίας του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι είναι εφικτή η αποπεράτωση του
έργου με την μειωμένη χρηματοδότηση, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται τη μη
δυνατότητα υλοποίησης από τον δημιουργό λιγότερο ουσιαστικής – άρα όχι
πρωτεύουσας - δράσης του έργου.
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3. MKO
Στο πεδίο αυτό εντάσσονται οι πρωτοβουλίες παντός είδους Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, φορέων και συλλογικοτήτων, να
δημιουργούν την ιστοσελίδα που επιθυμούν, προκειμένου να συγκεντρώσουν έσοδα για
κάποια δραστηριότητα, συλλογή κάθε μορφής συνδρομών και εν γένει οικονομική
υποστήριξη.
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Πολιτική Χρεώσεων
Το G&F χρεώνει προμήθεια 4,5 % + 0,20 σέντς του νομίσματος συναλλαγής , από την
κάθε εισφορά. Οι παρακρατήσεις του 4,5 % + 0,20 ευρώ από κάθε συναλλαγή, από το
G&F και η παρακράτηση του 3,4 % + 0,35 ευρώ ανά δωρεά από την PayPal γίνεται
αυτόματα με την κατάθεση κάθε χρηματικού ποσού/εισφοράς.
Ο Δημιουργός δεν έχει να απασχολείται με αποδώσεις λογαριασμών και πληρωμές, σε
μελλοντικό χρόνο. Στις παραπάνω προμήθειες θα πρέπει να υπολογιστεί και ένα επιπλέον
έξοδο ΦΠΑ 24% που αφορά μόνο τις προμήθειες και όχι το ποσό της χρηματοδότησης.
Οι δημιουργοί των projects θα πρέπει να υπολογίσουν ότι ο ΦΠΑ αντιστοιχεί σε περίπου
1-2 % της συνολικής χρηματοδότησης και αφορά δημιουργούς κατοίκους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αποκλείεται όμως ανάλογα με την Χώρα ή Πολιτεία
προέλευσης του κάθε δημιουργού να εφαρμόζεται κάποιος άλλος αντίστοιχος φόρος.
Η PayPal λειτουργεί σαν τρίτος οικονομικός διαμεσολαβητής (third party money
processor) και μπορεί να αλλάξει κάτι στις χρεώσεις και την πολιτική της για τα οποία το
G&F δεν φέρει κάποια ευθύνη. Επίσης οι δωρεές δεν εκπίπτουν από την εφορία του
δωρητή, ούτε παρέχονται πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα για τους δωρητές πέρα από την
απόδειξη καταβολής χρημάτων από την Paypal. Στους δημιουργούς εκδίδεται απόδειξη ή
τιμολόγιο για την προμήθεια που παρακρατά το G&F.
Τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για εκπτώσεις από την εφορία του δωρητή, για δωρεές
που πραγματοποιήθηκαν σε αναγνωρισμένες ΜΚΟ που σύμφωνα με τους εκάστοτε
νόμους και διατάξεις κάθε Χώρας ή Πολιτείας έχουν αυτό το δικαίωμα, θα εκδίδονται και
θα αποστέλλονται από το εκάστοτε ΜΚΟ στους δωρητές και όχι από το G&F και εφόσον
κάτι τέτοιο αναφέρεται στην σελίδα έργου που έχει αναρτήσει το ΜΚΟ.
Ο κάθε Δημιουργός/Creator έργου/project είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση
παραστατικών για φορολογικούς ή άλλους λόγους που μπορεί να απαιτούνται από την
Χώρα ή τον τόπο διαμονής του. Ο κάθε δημιουργός και όχι το G&F ή ο Διαχειριστής ή
κάποιος τρίτος είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να τακτοποιούν και να διευθετούν
οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει με τις τοπικές φορολογικές αρχές του κάθε
δημιουργού σε σχέση με την χρηματοδότηση τους.
Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων
Επιστροφή χρημάτων στους Δωρητές γίνεται μόνο στις περιπτώσεις των Startups που δεν
πέτυχαν τον οικονομικό στόχο που έθεσαν στο απαιτούμενο διάστημα.
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Επιστροφή χρημάτων σε δωρητές ή προμήθειες σε Δημιουργούς έργων/projects δεν
γίνεται σε καμία άλλη περίπτωση. Αυτό ισχύει σε όλες τις μορφές των έργων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δωρεά/εισφορά/συνεισφορά αποτελούν συναλλαγή
αποκλειστικά μεταξύ του Δημιουργού του κάθε έργου/project και του
Υποστηρικτή/Δωρητή.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη:
Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών είναι
μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα
από ενδεχόμενη κακή, αθέμιτη ή κακόβουλη χρήση αυτής ή των προσφερόμενων από
αυτήν σχετικών υπηρεσιών. Ο Δημιουργός της ιστοσελίδας φέρει ακέραια την ευθύνη για
κάθε περιεχόμενο, ανάρτηση ή εν γένει ηλεκτρονικά τελεσθείσα «πράξη» που
προσβάλλει την προσωπικότητα, τιμή ή υπόληψη τρίτων, παραβιάζει τον Ν. 2472/1997
περί προσωπικών δεδομένων, ή τις διατάξεις των αστικών και ποινικών νόμων εν γένει.
Επομένως, επισημαίνουμε ότι για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη εννόμων δικαιωμάτων
και συμφερόντων προκληθεί από την ιστοσελίδα και δια των παρεχόμενων από αυτή
υπηρεσιών, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από την ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση
ή αποστολή οιουδήποτε υβριστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, ψευδούς,
αναληθούς, συκοφαντικού, αντεθνικού, ρατσιστικού και εν γένει ποινικώς ή αστικώς
κολασίμου περιεχομένου, υπεύθυνος προς αποκατάσταση αυτών, αλλά και ενδεχόμενης
ηθικής βλάβης και του συνόλου των ενδεχομένως εγειρόμενων αστικών αξιώσεων και
ποινικών διώξεων, είναι αποκλειστικά ο Δημιουργός της ιστοσελίδας, αποκλειομένης
ρητά και ανεπιφυλάκτως κάθε σχετικής ευθύνης του Διαχειριστή ή Δικαιούχου της
ιστοσελίδας, έστω και από ελαφρά αμέλεια.
Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουμε την συστηματική εποπτεία , από το G&F ή και
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες επί των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναρτήσεων,
δημοσιεύσεων και κοινοποιήσεων σε αυτή. Συναφώς, αν, οποτεδήποτε, ο διαχειριστής –
δικαιούχος της ιστοσελίδας πληροφορηθεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο,
περιεχόμενο, ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή εν γένει πληροφορία, που είναι
παράνομη ή αντίκειται στις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου,
ιδίως, αν προσβάλλει την προσωπικότητα, τιμή και υπόληψη οιουδήποτε τρίτου,
δυσφημίζει ή συκοφαντεί ή υβρίζει καθ` οιονδήποτε τρόπο, και κατά την κρίση του
μπορεί να δώσει αφορμή για έγερση αστικών και ποινικών αξιώσεων, αφενός δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε προκληθείσα περιουσιακή ή μη ζημία και ηθική βλάβη και
αφετέρου δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:
α) να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, αφαιρώντας το από την
ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του
επισκέπτη/χρήστη/Διαχειριστή
β) να διακόψει άμεσα τη λειτουργία του τυχόν ενεργού λογαριασμού του συγκεκριμένου
χρήστη ή/και να απαγορεύσει την είσοδο στην ιστοσελίδα για τον συγκεκριμένο
χρήστη/επισκέπτη, ήτοι να αποκλείσει τη δυνατότητα χρήσης από αυτόν των
προσωπικών κωδικών πρόσβασης που έχει δημιουργήσει για την επίσκεψη/χρήση της
ιστοσελίδας, προσωρινά ή και δια παντός
γ) να λάβει οποιοδήποτε κατά την κρίση του μέτρο, προκειμένου να αποτραπεί η
συγκεκριμένη πράξη, ή να μην επέλθουν τα αποτελέσματά της, κατά το μέτρο που τούτο
είναι δυνατόν, και δεδομένης της ηλεκτρονικής φύσεως του μέσου αλλά και της
προσβολής
δ) να συνεργάζεται με τις Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Αρχές, Υπηρεσίες και
αρμόδιους φορείς, να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί και να πράττει τα
νόμιμα, προκειμένου να συμβάλλει στην αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας
οιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη έχει προβεί στη διάπραξη των ανωτέρω προσβολών.
Ενδεικτική και όχι περιοριστική παράθεση απαγορευμένων ενεργειών
επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας :Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας
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δηλώνουν ότι σέβονται και τηρούν την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα και τους Νόμους
της Ελλάδος, τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις, καθώς και τις γενικά παραδεκτές
αρχές των Κωδίκων Δεοντολογίας για το Διαδίκτυο και την Επικοινωνία. Ως εκ τούτου,
οφείλουν κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής καθώς και των
παρεχόμενων απ` αυτή υπηρεσιών να απέχουν από:
1) κάθε ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς
της παρούσας ιστοσελίδας και που είναι αναληθές και δεν αντιστοιχεί στην αληθή
βούληση του επισκέπτη/χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας.
2) την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που είναι αντίθετο στο Νόμο και
τα χρηστά ήθη, συνιστά πράξη παράνομη, απαγορευμένη και κολάσιμη που επισύρει
αστικές και ποινικές αξιώσεις και διώξεις
3) την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που προσβάλλει ιδίως την
προσωπικότητα, την τιμή και υπόληψη, την δημόσια εικόνα, τη φήμη και την περιουσία
εν γένει οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων χωρίς
νομική προσωπικότητα
4) την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που αντιτίθεται ή/και προσβάλλει τα
θεμελιώδη Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα της αξίας του ανθρώπου, της
ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της θρησκείας, της εργασίας και της αυτοδιάθεσης
5) την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που συγκροτεί την αντικειμενική ή
υποκειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος του Ποινικού Κώδικα ή/και των Ειδικών
Ποινικών Νόμων
6) την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, όπως ορίζονται και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7) την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που περιέχει πορνογραφικό υλικό, ιδίως
παιδική πορνογραφία, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα
προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας
8) την δια οποιουδήποτε τρόπου ή μεθόδου τέλεση ή απόπειρα δια πράξεως ή
παραλείψεως νομιμοποιήσεως χρημάτων που προέρχονται από παράνομες
δραστηριότητες ή εγκληματικές πράξεις, ή εν γένει εμφάνισης αυτών ως νομίμων κερδών
9) την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που προσβάλλει ή αντιστρατεύεται το
Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας, το σεβασμό και την προστασία
της διαφορετικότητας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί καθ`
οιονδήποτε τρόπο το ρατσισμό και την ξενοφοβία, προβάλλει ή υποστηρίζει οιασδήποτε
μορφής απαγορευμένη διάκριση λόγω εθνικότητας, χρώματος, γλώσσας, φύλου ή φυλής,
ή προσβάλλει εν γένει τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων
πολιτών
Όλοι ανεξαιρέτως οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που αυτή
παρέχει, οφείλουν, ευθύς μόλις αντιληφθούν τη διάπραξη κάποιας εκ των παραπάνω
αναφερομένων απαγορευμένων ενεργειών στη προσωπική τους ιστοσελίδα, να
ειδοποιούν χωρίς καθυστέρηση τον διαχειριστή – δικαιούχο της ιστοσελίδας, ώστε ο
τελευταίος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παύση των ενεργειών, τη διαγραφή
της ανάρτησης – κοινοποίησης – περιεχομένου, και ενδεχόμενα τη διακοπή λειτουργίας
του λογαριασμού του χρήστη και τη λήψη εναντίον του κάθε νομίμου μέτρου.
Επισημαίνουμε ότι ο διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας δεν φέρει σε καμία
περίπτωση την οιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενη διάπραξη οιασδήποτε εκ των παραπάνω
ενεργειών από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.
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Περιορισμός ευθύνης της ιστοσελίδας και του διαχειριστή –
δικαιούχου αυτής
Ο Διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής
περιουσιακή ή μη ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών,
των επιλογών και περιεχομένων αυτής, την πρόσβαση στις οποίες επιλέγει κατ` απόλυτη
ελευθερία βουλήσεως και μετά τη ρητή γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου
των παρόντων όρων χρήσης.
Όσον αφορά την ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, ο
επισκέπτης/χρήστης τις αποδέχεται «όπως εισί και ευρίσκονται» (“take it or leave it”
service), ήτοι χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής εγγυήσεως εκπεφρασμένης ρητά ή
εμμέσως συναγόμενης καθ` οιονδήποτε τρόπο. Συναφώς, καθορίζεται ρητά δια των
παρόντων όρων χρήσης ότι ο διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας δεν παρέχει
ουδεμία μορφή εγγύησης για αυτήν ή/και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες,
σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά αναφερομένων,
αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα
συγκεκριμένο σκοπό, ήτοι αυτόν που ρητά εκφράζεται ως «παρεχόμενη υπηρεσία» δια
των παρόντων όρων χρήσης.
Επίσης, ο Διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι
η ιστοσελίδα, οι παρεχόμενες δι` αυτής υπηρεσίες και εν γένει τα περιεχόμενο θα
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και χωρίς ελλείψεις. Συναφώς, δεν
παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα
των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της ιστοσελίδας ή τα
αποτελέσματά τους. Παρέχεται φυσικά η δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη/χρήστη της
ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της να επισημαίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο στο
διαχειριστή – δικαιούχο αυτής, οποιασδήποτε μορφής προβλήματα, δυσλειτουργίες,
σφάλματα ή ελλείψεις εντοπίσει σχετικά, επί σκοπώ της ταχύτερης δυνατής
αποκατάστασής τους, δεδομένης της φύσεως του ηλεκτρονικού μέσου.
Ακόμα, ο διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι
η ιστοσελίδα, οι ιστοσελίδες στις οποίες τυχόν αυτή παραπέμπει καθώς και οι
εξυπηρετητές (“servers” ) μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές στους
επισκέπτες/χρήστες παρέχονται χωρίς ηλεκτρονικής μορφής «ιούς», κακόβουλο
λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά, λόγω της φύσης του ηλεκτρονικού μέσου,
απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.
Eπαναλαμβάνουμε ότι ο επισκέπτης/χρήστης/Δημιουργός της ιστοσελίδας κατανοεί και
αποδέχεται ότι αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον διαχειριστή –
δικαιούχο της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη αστικώς ή ποινικώς
κολάσιμη πράξη που θα έχει σαν αποτέλεσμα την έγερση αστικών και ποινικών αγωγών
και διώξεων κατά του τελευταίου, καθώς και για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει
μεταξύ αυτού και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ή ενώσεων προσώπων χωρίς
νομική προσωπικότητα, λόγω του περιεχομένου που ο επισκέπτης/χρήστης/Δημιουργός
διαθέσει ή επιλέξει προς ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή άλλη μεταφορά μέσω
της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.
Επίσης το giveandfund.com καθώς και o διαχειριστής/δικαιούχος τους δεν φέρουν καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη, παράνομη και αδόκιμη χρήση, δημόσια ή ιδιωτική,
του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και του περιεχομένου των έργων (projects) των
δημιουργών/χρηστών. Τέλος επισημαίνουμε ότι ο επισκέπτης/χρήστης/Δημιουργός της
ιστοσελίδας, κατανοεί και δέχεται ότι μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο ή σχόλιο χρήστη
που να είναι απρεπές, προσβλητικό, ανακριβές, υποκειμενικό και συμφωνεί ότι
giveandfund.com καθώς και o διαχειριστής/δικαιούχος τους δεν φέρουν καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπέστη σαν αποτέλεσμα της έκθεσης στο
συγκεκριμένο περιεχόμενο.
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Σχόλια – αναρτήσεις επισκεπτών/χρηστών ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα δίδει τη δυνατότητα στους Δωρητές/χρήστες αυτής και των παρεχόμενων
από αυτή υπηρεσιών να προβαίνουν στην ανάρτηση σχολίων και εν γένει της άποψής
τους σχετικά με αναρτήσεις, εφαρμογές, δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και εν γένει το
περιεχόμενο των ως άνω, χωρίς κάποια προηγούμενη έγκριση από το G&F Ο
διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκ των
προτέρων ελέγχου των ως άνω σχολίων και αναρτήσεων, και συναφώς, διατηρεί το
αποκλειστικό δικαίωμα να μην αναρτά ή να διαγράφει ήδη αναρτημένα σχόλια
επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας κατά την κρίση του και χωρίς ανάγκη
αιτιολογήσεως, εφόσον αυτά δεν βρίσκονται εντός του γράμματος και του πνεύματος των
παρόντων όρων χρήσης και ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, εάν τα σχόλια αυτά:
- Έχουν αθέμιτα διαφημιστικό χαρακτήρα.
- Έχουν δυσφημιστικό περιεχόμενο
- Περιλαμβάνουν συνδέσμους (Links ή Hyperlinks) ή κώδικες html που κατά την κρίση
του διαχειριστή – δικαιούχου της ιστοσελίδας μπορεί να βλάψουν την τελευταία
- Δημιουργούν αντιπαραθέσεις με άλλους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας ή των
υπηρεσιών αυτής
- Περιέχουν παράνομο, ανήθικο ή υβριστικό περιεχόμενο, ιδίως αν εμφορούνται από
ρατσιστικές ή ξενοφοβικές αντιλήψεις, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε
απαγορευμένων διακρίσεων λόγω εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, φύλου ή
φυλής,
και εν γένει θεωρούνται, κατά την αποκλειστική και ανέλεγκτη κρίση του διαχειριστή –
δικαιούχου της ιστοσελίδας ως άσχετα με την παρεχόμενη υπηρεσία ή ότι αναρτήθηκαν
για σκοπό άσχετο και πέραν αυτού για τον οποίο δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα και η
εκάστοτε παρεχόμενη από αυτή υπηρεσία.
Ο κάθε δημιουργός οφείλει να ελέγχει την κάθε ανάρτηση σχολίου στην ιστοσελίδα του
έργου του από τους Υποστηρικτές του και αν θεωρεί ότι είναι κάτι προσβλητικό για το
πρόσωπο ή το έργο του, έχει την δυνατότητα να το διαγράψει. Σε κάθε περίπτωση ο κάθε
δημιουργός οφείλει να ελέγχει τις αναρτήσεις στην σελίδα του.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες:
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες
ελέγχονται από τους διαχειριστές – δικαιούχους αυτών και σε καμία περίπτωση από τον
διαχειριστή – δικαιούχο της ιστοσελίδας giveandfund.
Συναφώς ορίζεται ότι η ιστοσελίδα δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη διαθεσιμότητα, το
περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εν ολίγοις
την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες ενδεχόμενα
παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks) ή διαφημιστικών μηνυμάτων (banners).
Επομένως, για οιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία ανακύψει εξαιτίας αυτών, ο
επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να απευθύνεται στους κατεξοχήν αρμόδιους
διαχειριστές – δικαιούχους των ως άνω ιστοσελίδων, που φέρουν την σχετική ευθύνη για
αυτές, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης του διαχειριστή – δικαιούχου της ιστοσελίδας,
ακόμα και για ελαφρά αμέλεια.
Επακόλουθα, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των
ανωτέρω ιστοσελίδων, ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί, ακολουθεί και αποδέχεται, την
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πολιτική που ενδεχομένως ακολουθούν, ούτε ταυτίζεται καθ` οιονδήποτε τρόπο με τις
θέσεις, απόψεις και δεν ενστερνίζεται και αποδέχεται το εν γένει περιεχόμενο αυτών.
Επισημαίνουμε ότι η ιστοσελίδα διακρίνεται ρητά, σαφώς και κατηγορηματικά από τους
τρίτους παροχείς υπηρεσιών που ενδέχεται να προβάλλονται ή να διαφημίζονται σε
αυτήν, και επομένως δεν εμπλέκεται κατά κανένα τρόπο και συναφώς ουδεμία φέρει ο
διαχειριστής της ευθύνη για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να
προκύψει από τη μεταξύ των σχέση.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Privacy Policy):
Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του
επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, διέπεται
από τους παρόντες όρους, εφαρμοζομένων παράλληλα και συμπληρωματικώς των
σχετικών διατάξεων του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
όπως έχει συμπληρωθεί από τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000
και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ καθώς και εξειδικευτεί μέσα από τις
αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της
τεχνολογίας και ειδικότερα της φύσης του Διαδικτύου ως ηλεκτρονικού μέσου, όσο και
της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής – δικαιούχος
της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, μεταβολής και εν γένει αλλαγής
των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην περίπτωση αυτή
όμως κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και πάντα εντός του
υπάρχοντος και διαρκώς μεταβαλλόμενου σχετικά με τα ζητήματα αυτά νομικού
πλαισίου σε ελληνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
Επισημαίνεται ότι το παρόν κεφάλαιο αποτελεί τμήμα των παρόντων όρων χρήσης της
ιστοσελίδας www.giveandfund.com και επομένως, εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης
αυτής δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, οφείλει να μην χρησιμοποιήσει / ή να παύσει άμεσα να χρησιμοποιεί την
ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει κάποιο Μέλος/
Χρήστης/Δημιουργός/Υποστηρικτής αποθηκεύονται σαν πληροφορίες. Συγκεκριμένα
κρατούνται μέσα στα cookies, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω :
Για Δημιουργούς :
Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, όνομα εταιρίας ή οργανισμού (αν δεν
είστε φυσικό πρόσωπο) διεύθυνση ε-μαιλ, προσωπικά στοιχεία από κοινωνικά δίκτυα
(Facebook,twitter κλπ) αν εγγράφεστε μέσω αυτών. Εικόνα χρήστη (avatar) Επίσης
στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ταχυδρομικός κώδικας,
ΑΦΜ, στοιχεία λογαριασμού στο Paypal, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.
Για Δωρητές/ Υποστηρικτές, μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχεται :
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ε-μαιλ, διεύθυνση παραλαβής δώρων/ανταποδόσεων στην
περίπτωση των startups, στοιχεία έκδοσης τιμολογίων και διεύθυνσης,Διεύθυνση e-mail
στο PayPal
Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες διασταύρωσης της ταυτότητας
κάποιου μέλους μπορεί να ζητηθούν επιπλέον προσωπικές πληροφορίες από τον ίδιο ή
από τρίτες πηγές για την διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας.
Μπορούν επίσης να συλλεγούν προσωπικές πληροφορίες από επικοινωνίες μέσω ε-μαιλ
με το GiveandFund ή από προσωπικές επιστολές ή αναρτήσεις στην ιστοσελίδα.
Παρέχοντας προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, στην ιστοσελίδα, όπως διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail address) τα μέλη που εγγράφονται δίνουν και την
συγκατάθεση τους για να δέχονται ενημερωτικά newsletters ή άλλο ενημερωτικό υλικό
από το G&F. Σε περίπτωση που θέλουν να διακόψουν την παραλαβή newsletter ή άλλου
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επικοινωνιακού υλικού τα μέλη θα μπορούν να το πραγματοποιούν. Η ιστοσελίδα
διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των φυσικών ή νομικών
προσώπων ή ενώσεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που αποτελούν τους
επισκέπτες/χρήστες αυτής των παρεχόμενων υπηρεσιών της, και απαγορεύεται να τα
γνωστοποιήσει-κοινοποιήσει ή εν γένει μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα) και για κανένα λόγο.
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου το επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου
και οι αρμόδιες Αρχές νομίμως δικαιούνται να προβούν στην συλλογή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για την ταυτοποίηση προσώπων – συλλογή στοιχείων ή άλλη
νόμιμη ενέργεια λόγω διαπραχθησομένης αστικώς ή ποινικώς κολάσιμης πράξης που
επισύρει αστικές και ποινικές αγωγές και διώξεις. Ωστόσο, οι εγγεγραμμένοι στην
πλατφόρμα χρήστες, που επιθυμούν να προσφέρουν υποστήριξη – δωρεά σε κάποιο έργο,
με την αποδοχή των όρων χρήσης συναινούν να δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους ,
email, όνομα και επώνυμο που έχουν δηλώσει, καθώς και το ποσό της δωρεάς που
πραγματοποίησαν ή που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν στους Δημιουργούς των
projects που υποστηρίζουν και μόνο σε αυτούς, ώστε οι Δημιουργοί να μπορούν να τους
ευχαριστήσουν προσωπικά, να τους στείλουν επιπλέον ενημέρωση αναφορικά με την
εξέλιξη του project τους και της εν γένει δραστηριοποίησης τους, καθώς και να τους
προσφέρουν βοήθεια στη διαδικασία της δωρεάς σε περίπτωση μη επιτυχημένων
προσπαθειών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να γίνουν γνωστά τα προσωπικά τους
στοιχεία, οι δωρητές μπορούν να συμπληρώσουν το email τους και να εγγραφούν στην
πλατφόρμα δηλώνοντας τα αρχικά τους , όπου ζητείται το ονοματεπώνυμο τους.
Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο κάθε
επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Κάθε επισκέπτης/χρήστης
μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί με το διαχειριστή – δικαιούχο της ιστοσελίδας
αιτούμενος τη διασταύρωση της ύπαρξης κάποιου δικού του δεδομένου προσωπικού
χαρακτήρα που τον αφορά, στο οικείο αρχείο, ή τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη
διαγραφή του.
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι όποια προσωπική πληροφορία αναρτάται στην
ιστοσελίδα, είναι διαθέσιμη και ορατή δημόσια για αυτό και δεν θα πρέπει να
καλλιεργούνται προσδοκίες ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα θα
παραμείνουν ιδιωτικά. Αντίγραφα μπορεί να διατηρηθούν πάντα ορατά σε σελίδες στο
διαδίκτυο ακόμα και αν έχει διαγραφεί το περιεχόμενο των σελίδων από την ιστοσελίδα
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα προσωπικές μαρτυρίες
ικανοποιημένων μελών για λόγους επικοινωνίας και προβολής. Τα μέλη που στέλνουν
επώνυμα τέτοιου είδους σχόλια δίνουν και την συγκατάθεση τους για την επώνυμη
δημοσιοποίηση τους. Σε περίπτωση που μέλη επιθυμούν να διαγράψουν ή να
τροποποιήσουν μαρτυρία τους, επικοινωνούν με το support@giveandfund.com
Ενημερωτικό έγγραφο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει GDPR

Με το παρόν ενημερώνεται ο χρήστης σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του που πραγματοποιείται από το G&F και
την MFC 4 ALL MKO ως ιδιοκτήτη, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων
του διαδικτυακού τόπου www.giveandfund.com και υπεύθυνο επεξεργασίας των εν λόγω
προσωπικών δεδομένων.
Το G&F και η MFC 4 ALL MKO, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (στα
αγγλικά General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») που
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τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων, σε πλήρη
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο στο μέτρο που
κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της υποστήριξης της επικοινωνίας μεταξύ
του G&F και των επισκεπτών της ιστοσελίδας του, της ανταπόκρισης σε κάθε είδους
αίτημά τους, της ενημέρωσης και πληροφόρησής τους για τα προγράμματα, τα καινούρια
projects, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του G&F
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 4), ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται «κάθε
πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής και
«Υποκείμενο των δεδομένων»). Το G&F συλλέγει κατά περίπτωση τα ακόλουθα
δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 6 παρ.1 ΓΚΠΔ) επιτρέπεται
αν στηρίζεται τουλάχιστον σε ένα από τα ακόλουθα: α) στη συγκατάθεσή σας, με την
εγγραφή σας στην πλατφόρμα giveandfund και την αποδοχή των όρων χρήση της β) στην
εκτέλεση σύμβασης, στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’
αίτησή σας πριν τη σύναψη σύμβασης, γ) στη συμμόρφωση του G&F και της MFC 4
ALL MKO ως Υπευθύνου Επεξεργασίας σε υποχρέωση από το νόμο, δ) στη διαφύλαξη
ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου, ε) σε λόγους δημοσίου
συμφέροντος ή στ) στην ανάγκη εκπλήρωσης εννόμου συμφέροντος του Υπεύθυνου
Επεξεργασίας ή τρίτου.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που εισάγονται από τους επισκέπτες της
ιστοσελίδας του G&F υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τους
προαναφερθέντες σκοπούς και δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση
τους δημιουργούς των έργων, όπως αναφέρεται προηγουμένως) παρά μόνον εάν τούτο
επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική η
κανονιστική αρχή, καθώς και όταν υπάρχει ρητή ειδική συγκατάθεση του Υποκειμένου
Προσωπικών Δεδομένων για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των
προσωπικών του στοιχείων σε τρίτους.
Με την δήλωση συγκατάθεσης κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων παρέχει την
συγκατάθεσή του για την συλλογή, τήρηση και την εν γένει επεξεργασία των
παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων του από το G&F, αφού προηγουμένως
ενημερώθηκε για τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας, και για την προστασία
αυτών.
Η συγκατάθεση δύναται να αρθεί οποτεδήποτε με σχετική δήλωσή και χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του G&F
Κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί επίσης όλα τα προβλεπόμενα από
ΓΚΠΔ δικαιώματα, ήτοι α) το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα τηρούμενα
προσωπικά δεδομένα του, β) το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του
ώστε να είναι ακριβή, γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του αν
η επεξεργασία και διατήρησή τους δεν είναι πλέον επιθυμητή ή απαραίτητη, δ) δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, ε) δικαίωμα στη
φορητότητα των δεδομένων του και διαβίβασή τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας
μέσω της προηγούμενης χορήγησής τους από το G&F σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και στ) δικαίωμα
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εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων που
λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
Σε περίπτωση που υπό την ιδιότητά σας ως Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων
επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, παρακαλείσθε να αποστείλετε
σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@giveandfund.com

Ειδικά για τη διεύθυνση ΙΡ των επισκεπτών/χρηστών:
Όσον αφορά τη διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο τερματικός Η/Υ κάθε επισκέπτη/χρήστη
έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και επομένως και στην ιστοσελίδα, σας γνωρίζουμε ότι
καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων
που αφορούν την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Βεβαίως, σε
κάθε περίπτωση ενδεχόμενης διάπραξης εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών αστικώς και
ποινικώς κολάσιμων πράξεων, ο διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας υποχρεούται
να συνεργάζεται με τις Αρχές και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση και πληροφορία
που αρμοδίως τυχόν θα του ζητηθεί προκειμένου για την διασταύρωση πληροφοριών και
την παροχή στοιχείων ταυτότητας νομικών ή φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στις
ανωτέρω πράξεις.
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Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει όλων των
αρχείων και πληροφορίων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των
δημιουργών τους και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού,
Ευρωπαικού και Διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει
εν όλω η εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής,
αναδημοσίευσης ή να αποσταλεί, «φορτωθεί», μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε
τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, χωρίς την προηγούμενη
γραπτή άδεια ή συναίνεση των δημιουργών τους, του εγγράφου τύπου οριζομένου ως
συστατικού και αποδεικτικού τύπου της εν λόγω δικαιοπραξίας, αποτελώντα
ταυτοχρόνως και όρο του ενεργού της τελευταίας. Τα έργα των δημιουργών που
αναρτώνται στην πλατφόρμα του G&F, μαζί με τα σχόλια, τις περιγραφές, το
οπτικοακουστικό υλικό και όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν, παραμένουν στην
διάθεση του G&F ή της εταιρίας που το διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί και μετά την λήξη
της χρονικής περιόδου χρηματοδότησης του έργου και συνεχίζουν να εμφανίζονται στην
πλατφόρμα του G & F ή χρησιμοποιούνται σε προωθητικές ενέργειες, σε ενέργειες
μάρκετινγκ και επικοινωνίας,καθώς και στην παραγωγή, ανάλυση και παρουσίαση
στατιστικών αναλύσεων.
Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας κάθε δημοσίευση,
αναδημοσίευση, κοινοποίηση οπτικών, ηχητικών ή λεκτικών μηνυμάτων και εν γένει
οπτικοακουστικού υλικού του οποίου δεν είναι οι ίδιοι δικαιούχοι και το οποίο δεν είναι
ελεύθερο προς χρήση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ευθύνη για οποιαδήποτε ως άνω
πράξη θα βαρύνει αποκλειστικά αυτούς και όχι το G&F.

Τελικές διατάξεις
Οι ανωτέρω όροι χρήσης της ιστοσελίδας «www.givefund.com» και των από αυτή
παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή, μεταβολή ή
συμπλήρωσή τους, διέπονται και εμφορούνται από τις διατάξεις όσο και τις γενικά
παραδεδεγμένες αρχές του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου και των
σχετικών διεθνών συνθηκών.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων χρήσης καταστεί αντίθετη προς ρητή διάταξη
νόμου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς όμως σε καμία
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων χρήσης.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας
«www.giveandfund.com» και του επισκέπτη/χρήστη αυτής και των παρεχόμενων από
αυτή υπηρεσιών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
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Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας
αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του
περιεχομένου της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο όπως:
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια
του εκδότη σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που
ισχύουν στην Ελλάδα.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Οι παραπάνω όροι μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
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