
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/χρήστη των 
υπηρεσιών του playhouse.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τµήµατος καθώς 
και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόµου (Ν. 2472/1997) για την προστασία 
του ατόµου και την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει 
συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων, τα Π. ∆. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 
2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι 
παρόντες όροι διατυπώνονται λαµβανοµένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης 
της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και µη 
πλήρως ανεπτυγµένου - πλέγµατος νοµικών ρυθµίσεων σχετικά µε τα ζητήµατα 
αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόµενη σχετική ρύθµιση θα αποτελέσει 
αντικείµενο του παρόντος τµήµατος. Σε κάθε περίπτωση η playhouse.gr διατηρεί το 
δικαίωµα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων κατόπιν 
ενηµέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και µέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόµενο 
νοµικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συµφωνεί µε τους όρους 
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που προβλέπονται στο παρόν τµήµα 
ΟΦΕΙΛΕΙ να ΜΗ χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του playhouse.gr. 
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 
Η παρούσα ιστοσελίδα playhouse.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των 
στοιχείων σας και δε δύναται να τα µεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο) για κανένα λόγο µε την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόµου 

και προς τις αρµόδιες και µόνο αρχές.  Η ιστοσελίδα playhouse.gr διατηρεί αρχεία µε 

τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά 

για λόγους επικοινωνίας, οικονοµικούς και φορολογικούς.  Ο επισκέπτης / χρήστης 

µπορεί να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο τµήµα προκειµένου να διασταυρώσει την 
ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την 

διαγραφή του.   Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας playhouse.gr που είναι 

ανήλικοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του playhouse.gr µόνο µε τη 
συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεµόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να 
υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων 
στοιχείων από ανήλικους, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας playhouse.gr διαγράφουν 

τις σχετικές πληροφορίες.  Επίσης, οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας είναι 
δυνατόν να επεξεργάζονται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε 
αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών - 

πληροφοριών της.   
Παραγγελίες µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου 
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου του δικτυακού τόπου 
playhouse.gr από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : 
Ονοµατεπώνυµο/ Επωνυµία Επιχείρησης - ∆ιεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα 

επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ∆ΟΥ - Πόλη - Χώρα.  Τα 

ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών 
(φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονοµικό αρχείο της playhouse.gr. Οι 
διαχειριστές του τόπου playhouse.gr µπορούν να χρησιµοποιούν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο είδος των αποκτούµενων αγαθών και υπηρεσιών µέσω του 
ηλεκτρονικού εµπορίου προκειµένου να καταγράφουν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα 
του συναλλασσόµενου και να προβαίνουν σε νέες προσφορές, εκτός αν ο 
επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να µη γίνονται τέτοιου είδους 
προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / 
χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. 
Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (προαιρετική χρήση) 
Η Πιστωτική Κάρτα του επισκέπτη/χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών/ συνδροµών 



του δικτυακού τόπου playhouse.gr χρεώνεται µόνο για τη συγκεκριµένη συναλλαγή. 
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
κανέναν άλλο σκοπό. 
Cookies 
Η ιστοσελίδα playhouse.gr χρησιµοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / 
χρήστη κατά την επιλογή ορισµένων υπηρεσιών και υποσέλιδων του δικτυακού 
τόπου ΜΟΝΟ εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή κατα την 
εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες. 
Links to 3rd Party Websites ("∆εσµοί") 
Ο τόπος playhouse.gr περιλαµβάνει links ("συνδέσµους") προς άλλα websites τα 
οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα) . Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται η playhouse.gr για τους 
Όρους Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων τους οποίους αυτοί οι τόποι 
ακολουθούν . 
IP Addresses 
H διεύθυνση IP µέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια 
στην ιστοσελίδα playhouse.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση 
στατιστικών στοιχείων. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Σύµβαση χρήσης  
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας 
παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το 
σύνολο του περιεχοµένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των 
φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαµβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. 
Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη 
ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν δε 
συµφωνεί, τότε οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της 
παρούσας ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το 
περιεχόµενο των συγκεκριµένων σελίδων για ενδεχόµενες αλλαγές. Η εξακολούθηση 
της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ακόµη και µετά τις όποιες αλλαγές σηµαίνει 
την ανεπιφύλακτη εκ µέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.  
∆ικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
Εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων (πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων, 
συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου playhouse.gr, 
συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, των 
παρεχοµένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν 
πνευµατική ιδιοκτησία, κατατεθειµένα σήµατα και σήµατα υπηρεσιών του δικτυακού 
τόπου playhouse.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού 
δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ 
αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο πώλησης, 
αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης ή να "φορτωθεί", να 

µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο.  Εξαιρείται η περίπτωση της 

µεµονωµένης αποθήκευσης ενός και µόνου αντιγράφου τµήµατος του περιεχοµένου 
σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι 
δηµόσια ή εµπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από 
τον δικτυακό τόπο playhouse.gr, χωρίς να θίγονται µε κανένα τρόπο τα σχετικά 

δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.   Τα λοιπά προϊόντα ή 

υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόµβου και 
φέρουν τα σήµατα των αντίστοιχων οργανισµών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, 
ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία 
και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. 
Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη 
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου 



playhouse.gr αναλαµβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκαλείται στον 
δικτυακό τόπο playhouse.gr από κακή ή αθέµιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. 

Περιορισµός ευθύνης του δικτυακού τόπου playhouse.gr   Υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, οι διαχειριστές του 
δικτυακού τόπου playhouse.gr δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε µορφής ζηµία 
υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και 
περιεχοµένων του δικτυακού τόπου playhouse.gr στις οποίες προβαίνει µε δική του 

πρωτοβουλία και µε τη γνώση των όρων του παρόντος.  Τα περιεχόµενα του 
δικτυακού τόπου playhouse.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καµία 
εγγύηση εκπεφρασµένη ή και συνεπαγόµενη µε οποιοδήποτε τρόπο. Στο µέγιστο 
βαθµό και σύµφωνα µε το νόµο, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου playhouse.gr 
αρνούνται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασµένες ή και συνεπαγόµενες, 
συµπεριλαµβανοµένων, όχι όµως περιοριζόµενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες 
συνεπάγονται την εµπορευσιµότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριµένο 

σκοπό.  Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου playhouse.gr δεν εγγυώνται ότι οι 

σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόµενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, 

χωρίς σφάλµατα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.  Επίσης οι διαχειριστές του 

δικτυακού τόπου playhouse.gr δεν εγγυώνται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο 
συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" µέσω των οποίων αυτά τίθενται στη 

διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήµια συστατικά.   Οι 
διαχειριστές του δικτυακού τόπου playhouse.gr δεν εγγυώνται σε καµία περίπτωση 
την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιµότητα των περιεχοµένων, σελίδων, 

υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσµατά τους.   Το κόστος των ενδεχόµενων 

διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαµβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καµία 
περίπτωση οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου playhouse.gr. 
"∆εσµοί" (links) προς άλλα sites 
Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου playhouse.gr δεν ελέγχουν τη διαθεσιµότητα, το 
περιεχόµενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα 
και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία 
παραπέµπει η παρούσα ιστοσελίδα µέσω "δεσµών", hyperlinks ή διαφηµιστικών 
banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / 
χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και 
σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών 
τους. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου playhouse.gr σε καµία περίπτωση δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόµενο ή τις 
υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέµπει ή ότι συνδέεται µε 
αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού εµπορίου σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και 
µεριµνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη 
χρήση των υπηρεσιών αυτών. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου playhouse.gr δεν 
ευθύνονται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται µέσω των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού εµπορίου και η συναλλαγή δεσµεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / 
χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών. Συνεπώς σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 
να εµπλακεί η παρούσα ιστοσελίδα ή οι διαχειριστές της σε σχετική δικαστική 
διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή. Τέλος, η υπογραφή του χρήστη 
κατα την παραλαβή των αγαθών, που αποκτώνται µέσω της παρούσης ιστοσελίδας, 
δηλώνει ότι τα προιόντα παρελήφθησαν σύµφωνα µε την παραγγελία του 
πελάτη/επισκέπτη/χρήστη. Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει σταλεί 
λανθασµένα, ο πελάτης δεν πρέπει να υπογράφει σε καµµία περίπτωση και τα 
προϊόντα επιστρέφουν στην έδρα της playhouse µε έξοδα και ευθύνη της playhouse. 
Εφαρµοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 



Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου playhouse.gr, 
καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή 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 παρόν αποτελεί 
τη συνολική συµφωνία µεταξύ του δικτυακού τόπου playhouse.gr και του επισκέπτη / 
χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε 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. 
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