
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
H πρόσβαση και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (εφεξής cardsandfigures.com), των
υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής (εφεξής «Υπηρεσίες»)
υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Για τη
χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών προαπαιτείται η συμφωνία στο σύνολο των όρων
χρήσης του cardsandfigures.com, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για το λόγο αυτό
συνιστάται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών κατά διαστήματα ώστε
να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης. Η χρήση του
cardsandfigures.com από τον χρήστη μετά την ενημέρωση του για τους εκάστοτε ισχύοντες
όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους
χρήσης, καλείστε να μην κάνετε χρήση του cardsandfigures.com.

Η πρόσβαση στο cardsandfigures.com επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του,
διατηρώντας όμως η Εταιρία το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των
υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Εταιρία δεν φέρει καμία
ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των
υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το
περιεχόμενο του cardsandfigures.com θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες,
κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε
περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της
Εταιρίας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Οι χρήστες του cardsandfigures.com
αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρίας του συνόλου του
περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρία δεν παρέχει εγγύηση ότι η
χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του
cardsandfigures.com από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση του cardsandfigures.com από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά
ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να
ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν
σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε
χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών
συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την
χρήση των υπηρεσιών του cardsandfigures.com.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο cardsandfigures.com θεωρούμε σημαντικό να ξέρεις ποια είναι τα cookies που
χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας αλλά και για ποιους λόγους τα χρησιμοποιούμε.
Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωσή σου αλλά και η καλύτερη εμπειρία πλοήγησης σου
στον ιστότοπό μας.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES;
Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας του cardsandfigures.com, τη
σωστή περιήγηση σου, την εύκολη σύνδεσή σου και την ομαλή μετακίνησή σου στις



επιμέρους σελίδες του. Παράλληλα τα cookies μας επιτρέπουν να σου παρουσιάσουμε
διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες
σου.

Επίσης, τα cookies μας βοηθούν να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον
ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται και πού δυσκολεύονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε
συνεχώς να βελτιστοποιούμε τη λειτουργία του e-shop και να αντιμετωπίζουμε τυχόν
προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να
βελτιώσουμε τη δική σου αγοραστική εμπειρία, τη δομή και το περιεχόμενο του
cardsandfigures.com.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;
Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας με την μορφή πολύ μικρού κειμένου,
αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς στο PC στο Smartphone & το tablet σου
(Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας.
Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που
αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης &
βελτιστοποίησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1) Αναγκαία Cookies
Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο
καλάθι την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list. Χωρίς αυτά
τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop αλλά
υποβαθμίζεται και η προσωπική σου εμπειρία πλοήγησης μιας και βασικές e-commerce
λειτουργίες υπολειτουργούν.

2) Cookies επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο
συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα
cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι
πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται
μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του cardsandfigures.com.

3) Cookies λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση σου στο site
μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες
σου. Με αυτά τα cookies απολαμβάνεις μια εξατομικευμένη εκδοχή του
cardsandfigures.com με αποτέλεσμα να βρίσκεις πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάς.

4) Cookies διαφήμισης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με εσένα και
τα ενδιαφέροντά σου. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης
διαφήμισης ή προσφορών με στόχο τον περιορισμό των μαζικών , ανεπιθύμητων και



ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων. Παράλληλα μας βοηθούν στη μέτρηση της
αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.

5) Cookies Analytics
Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να
αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε
να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.

Συγκεκριμένα:
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν
διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies
για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε
προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο cardsandfigures.com.

To cardsandfigures.com δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη
επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη
ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την
περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις
δυνατότητες του.

To cardsandfigures.com δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για
τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου
εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές
δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το
Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του
Δικτύου εμφάνισης Google.

To cardsandfigures.com συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει
ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και
χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

To cardsandfigures.com και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google,
χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics)
και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη
βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις
κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.

To cardsandfigures.com και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google,
χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics)
και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά



με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του cardsandfigures.com, άλλες
χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις
διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπο
cardsandfigures.com.

To cardsandfigures.com δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει
ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και
τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να
χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις
δραστηριότητές σου στον Ιστοχώρο μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα
Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης
και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή
χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο cardsandfigures.com. Για οποιαδήποτε απορία σας μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η HOUSE OF GAMES, CARDS AND FIGURES ΟΕ (Εταιρία) είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των
Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι Ασπασίας 72, 15561 Χολαργός,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6525855, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):
info@cardsandfigures.com
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των
Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο
παραπάνω τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο cardsandfigures.com
Ο ιστότοπος cardsandfigures.com αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας ή
την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας (δημιουργία λογαριασμού χρήστη) ή την
εγγραφή σας σε υπηρεσίες αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter) αποτελούν
αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της Εταιρίας.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική,
αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως
ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,
ΑΦΜ κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα
ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,
αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,
διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και
καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.



4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που επιλέγετε μόνοι σας να μας παρέχετε κατά
την περιήγησή σας (π.χ. συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου μας).

Επίσης, μπορεί να τεθούν σε επεξεργασία και τυχόν δεδομένα σας που συλλέγονται από τα
cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν ή έχετε
ενημερωθεί από την Εταιρία για την εγκατάσταση τους (π.χ. απαραίτητα για τη λειτουργία
του ιστότοπου μας), τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

Β) Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας:
έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως το ονοματεπώνυμο,
τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τη διεύθυνση
κατοικίας, το ΑΦΜ κ.α.

Γ) Αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούμε τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο σας στη «λίστα αποστολής
newsletter».

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων, από την
Εταιρία υπηρεσιών, καθώς και για την εν γένει ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού
ιστότοπου cardsandfigures.com και ιδίως για

I. την παροχή σε εσάς των ψηφιακών υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τον
ιστότοπό μας,

II. την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου
III. την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας

επικοινωνίας τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

IV. την εξασφάλιση της ασφάλειας πληροφοριών του ιστοτόπου,
V. την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών newsletters.

6. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρία;
Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου γίνεται είτε στα πλαίσια των
προσφερόμενων υπηρεσιών είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι κατά κανόνα το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση,
προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

8. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που
απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς
επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς
περαιτέρω τήρησή τους.



9. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας
από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά
εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα,
λαμβάνουμε την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση

10. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
1. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε
Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε
για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα
δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής
δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε
αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής
τηλεφωνικού αριθμού).

3. Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα
πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να
ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή χρησιμοποιείται ως
μοναδική νομική βάση της επεξεργασίας. Τονίζεται πως το δικαίωμα διαγραφής δεν
δύναται να ικανοποιηθεί πλήρως σε περιπτώσεις που η συνεχής αποθήκευση και
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία
του cardsandfigures.com και την ανεμπόδιστη επιδίωξη της αποστολής και των
αρμοδιοτήτων της, οι οποίες τελούνται προς εξασφάλιση δημοσίου συμφέροντος.

4. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε
παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η
επεξεργασία διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα και βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης.

5. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο
χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία ή αν μέρος της
επεξεργασίας δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής των
δεδομένων σας.

6. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας αν αυτή πραγματοποιείται
στην νομική βάση της επιδίωξης του δημοσίου συμφέροντος, και θεωρείτε πως υφίσταται
επιτακτικό έννομο συμφέρον στο πρόσωπό σας το οποίο υπερισχύει του επιδιωκόμενου



δημοσίου συμφέροντος. Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί
και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων σας, για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό,
βασίζεται στην προηγούμενη, εκ μέρους σας, παροχή συγκατάθεσης προς την επεξεργασία,
έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας με αποτέλεσμα η επεξεργασία να
μην συνεχιστεί μελλοντικά.

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην
ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας (Ασπασίας 72, 15561 Χολαργός), είτε στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cardsandfigures.com με τίτλο:
«Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ φορητότητας/ περιορισμού/
εναντίωσης».

Πολιτική Πληρωμών
Ο καταναλωτής μπορεί να προβεί στην πληρωμή της παραγγελίας του με τις παρακάτω
μεθόδους:

I. Πληρωμή στο κατάστημα με κάρτα ή Μετρητά (προϋποθέτει παραλαβή από το
κατάστημα) Εφόσον επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας από την έδρα
της εταιρίας (Ασπασίας 72, 15561, Χολαργός Αττικής) μπορείτε να πληρώσετε κατά
την παραλαβή με μετρητά ή κάρτα.

II. Πληρωμή κατά την παραλαβή με Αντικαταβολή (Επιπλέον κόστος 2 ευρώ).
Μπορείτε να εξοφλήσετε τη παραγγελία σας κατά τη παράδοσή της σε εσάς με
επιπλέον κόστος 2 ευρώ. Η αντικαταβολή ισχύει για ολόκληρη την Ελλάδα, εφόσον
η αποστολή της παραγγελίας πραγματοποιηθεί με την εταιρία Courier που
συνεργαζόμαστε. Εάν ο πελάτης δεν ανταποκριθεί, κατ’ επανάληψη, σε
τηλεφωνικές κλήσεις και επικοινωνία μέσω e-mail, ώστε να επιβεβαιώσει την
παραγγελία, η HOUSE OF GAMES CARDS AND FIGURES ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να
μην αποστείλει τα προϊόντα. Παραγγελίες που δεν επιβεβαιώνονται, εντός 3
εργάσιμων ημερών, θα ακυρώνονται.

III. Ηλεκτρονική πληρωμή με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα (Μέσω της πλατφόρμας Viva
Wallet). Πληρωμή online με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα με την ασφάλεια και την
αξιοπιστία που προσφέρει η πλατφόρμα της Viva Wallet.

IV. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελίας σας
με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.

Τράπεζα: (Alpha Bank)
IBAN: GR4101401580158002002013541
Όνομα δικαιούχου: House of Games, cards and Figures O.E.
Bic/Swift: CRBAGRAAXXX

Σε περίπτωση που κάνετε μεταφορά μέσω web banking άλλης τράπεζας τα έξοδα



θα πρέπει να βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εντολέα (ένδειξη OUR). Σε περίπτωση
που δεν είναι εφικτή η επιλογή θα πρέπει να υπολογίσετε το ποσό των εξόδων στην
μεταφορά.

Ως αιτιολογία στο καταθετήριο ή τη μεταφορά θα πρέπει να είναι το
ονοματεπώνυμο σας καθώς και ο αριθμός παραγγελίας. Για την επιβεβαίωση της
πληρωμής θα πρέπει να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο
info@cardsandfigures.com

Η παραγγελία θεωρείται εξοφλημένη εφόσον έχει πληρωθεί εξ’ ολοκλήρου και όχι
εν μέρει. Στο εκάστοτε ποσό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα λοιπά έξοδα
(τραπεζικά, μεταφορικά κλπ).

Η κατάθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο σε διάστημα 3 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας σας. Ο χρόνος
αποστολής της παραγγελίας σας υπολογίζεται από την ημέρα λήψης της πληρωμής.

Πολιτική Αποστολής Παραγγελιών
Οι παραγγελίες θα διεκπεραιώνονται και θα αποστέλλονται εντός 2-4 εργάσιμων ημερών
με Courier.
Εξαιρούνται:

I. Οι χρονικές περίοδοι των εορτών, αργιών κλπ. περιόδων υψηλού φόρτου εργασίας
όπου αναμένονται μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

II. Οι περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών.
III. Οι Εθνικές Εορτές, επίσημες Κρατικές ή Θρησκευτικές αργίες.
IV. Οι Περιπτώσεις κοινωνικών ή λοιπών απρόβλεπτων ταραχών που δυσχεραίνουν την

ταχεία διεκπεραίωση των παραγγελιών. (Πχ Απεργίες)
V. Αδυναμία επικοινωνίας με τον αγοραστή σε περίπτωση τροποποίησης της

παραγγελίας.
VI. Τα έξοδα αποστολής μεταφορικά κόστη για παραγγελίες άνω των 84,99 ευρώ, είναι

δωρεάν για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος
VII. Τα μεταφορικά κόστη για παραγγελίες έως και τα 84,98 ευρώ, εντός Ελλάδος θα

επιβαρύνονται με επιπλέον 3,5 ευρώ.
VIII. Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας που δεν αναφέρεται παραπάνω θα

επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας μέσω των τρόπων επικοινωνίας που θα μας
καταστήσετε διαθέσιμους.

IX. Κατόπιν συνεννόησης παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα επίδοσης της παραγγελίας
σας τα Σάββατα, μονάχα κατόπιν συνεννόησης. Η επιλογή αυτή επιβαρύνεται με
επιπλέον κόστος 5 ευρώ πέραν των λοιπών επιβαρύνσεων. Tο κόστος αυτό είναι
ανεξάρτητο των δωρεάν μεταφορικών σε παραγγελίες των 84,99 ευρώ και άνω.

Πολιτική Επιστροφής-Αντικατάστασης
Ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει εγγράφως ή μέσω άλλου σταθερού μέσου (πχ email)
την επιστροφή των προϊόντων που παρέλαβε υπό τους παρακάτω όρους:

1. Σε περίπτωση επιστροφής-ακύρωσης (δήλωση υπαναχώρησης) της παραγγελίας
λόγω επιθυμίας του Καταναλωτή:



i. Η αλλαγή δύναται να ζητηθεί εντός 2 εβδομάδων/ 10 εργάσιμων ημερών, από την
ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

ii. Το προς επιστροφή αντικείμενο πρέπει να βρίσκεται σε άρτια κατάσταση (Σφραγισμένο
στην εργοστασιακή του συσκευασία χωρίς ίχνη παραβίασης της συσκευασίας)

iii. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής,
τιμολόγιο ή δελτίο-κάρτα αλλαγής)

iv. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαραίνει τον καταναλωτή (βάσει του
τιμοκαταλόγου της εταιρίας ΕΛ.ΤΑ. Κούριερ με την οποία έχουμε σύμβαση. Το ποσό
αυτό θα αφαιρεθεί από το επιστρεπτέο ποσό ή το παρεχόμενο πιστωτικό.

v. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται διατραπεζικά και τα πιθανά τραπεζικά κόστη θα
βαρύνουν τον αγοραστή.

vi. Παρέχεται η δυνατότητα τήρησης πιστωτικού τιμολογίου. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το καθαρό παρακρατηθέν ποσό σε μελλοντική αγορά.

vii. Μπορεί το ποσό να επιστραφεί με την μορφή εκπτωτικού κωδικού ή κουπονιού από
εσάς ή οποιοδήποτε άλλον που πιθανώς του μεταβιβάσετε τον κωδικό-κουπόνι

viii. Η δήλωση μπορεί να γίνει εγγράφως ή μέσω άλλου σταθερού μέσου (πχ email).

2. Σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος από τον κατασκευαστή:

I. Δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του προϊόντος (εφόσον αυτό υπάρχει ακόμα
σε διαθεσιμότητα από το κατάστημα μας). Το μεταφορικό κόστος έξοδα
αποστολής βαραίνει εξ ολοκλήρου την Εταιρία μας.

II. Η διαδικασία της αντικατάστασης προβλέπει αρχικά την παραλαβή του
ελλαττωματικού προϊόντος από την εταιρία Κούριερ. Η αποστολή του νέου
αντικειμένου θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η παραλαβή του στην έδρα της Εταιρίας
προς επιστροφή αντικειμένου και αφού διαπιστωθεί το αναφερθέν ελάττωμα-
ατέλεια. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί κάποια ατέλεια ή ζημία τότε το
μεταφορικό κόστος βαραίνουν εξ ολοκλήρου τον Καταναλωτή. Εν προκειμένω και
εφόσον ο Καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή ποσού/παροχή πιστωτικού
ισχύουν οι ανωτέρω όροι σε περίπτωση δήλωσης υπαναχώρησης. Σε περίπτωση
που ο Καταναλωτής επιθυμεί την αντικατάσταση προϊόντος για το οποίο ΔΕΝ
διαπιστώθηκε ελάττωμα ή ζημία, τα έξοδα αποστολής βαραίνουν εξ ολοκλήρου των
Καταναλωτή και αφαιρείται από το προς επιστροφή ποσόν.

III. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης του προϊόντος, τότε θα προβούμε σε
ακύρωση της παραγγελίας και πλήρη αποζημίωση σας.

IV. Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει εντός 1 εβδομάδας (7 ημερολογιακών ημερών) από
την ημερομηνία παράδοσης.

V. Το κόστος αντικατάστασης και επιστροφής το επιβεβαιωμένα ελλαττωματικού
προϊόντος βαραίνει πλήρως την εταιρία μας.

3. Σε περίπτωση υπαιτιότητας της επιχείρησης μας, το κόστος αντικατάστασης
βαραίνει εξολοκλήρου την εταιρία μας. (Πχ αποστολή λάθος αντικειμένου,
αντικειμένου με λάθος περιγραφή κλπ.)

4. Αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εάν το
ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του Καταναλωτή ή παραβίαση των



οδηγιών χρήσης του προϊόντος και εφόσον ο Καταναλωτής έχει ειδοποιήσει
εγγράφως την Εταιρία μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την παραλαβή του
προϊόντος.

5. Σε περίπτωση εμφανούς βλάβης-καταστροφής από την μεταφορική εταιρία-
Κούριερ, παρακαλείσθε να αρνηθείτε την παραλαβή του αντικειμένου. Θα
αποζημιωθείτε πλήρως, καθώς οι αποστολές είναι ασφαλισμένες από την
μεταφορική.

6. Επιστροφές ή ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές:

I. Σε προϊόντα με ανοιγμένη ή παραβιασμένη συσκευασία.
II. Σε προϊόντα αγορασμένα κατά την περίοδο εκπτώσεων (Βlack Friday, Cyber

Monday ή στις περιόδους εορταστικών εκπτώσεων)
III. Σε προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι

αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
IV. Σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους

προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, εφόσον είναι σφραγισμένα
και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

V. Σε βιβλία, comics, μεμονωμένες κάρτες παιχνιδιών με συλλεκτικές κάρτες
(singles).

VI. Σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων όπως Funko Pop, Figures, Replicas οι
μικρές ατέλειες στην εξωτερική συσκευασία δεν αποτελούν λόγο
επιστροφής ή αντικατάστασης λόγω δικής μας υπαιτιότητας. Δυστυχώς
πολλά από τα αντικείμενα αυτά έχουν εργοστασιακές ατέλειες είτε στην
εξωτερική, είτε στην εσωτερική συσκευασία-επένδυση τους, τα οποία δεν
θεωρούνται από τους προμηθευτές ως ελαττωματικά ή ατελή προϊόντα.
Κατανοώντας τον συλλεκτικό τους χαρακτήρα θα προσπαθούμε να
βρισκόμαστε σε επικοινωνία πριν από κάθε αποστολή, στην οποία πιθανώς
υπάρξει ένα αντικείμενο με μικρή ατέλεια.

Ακύρωση Παραγγελίας
1. Ο καταναλωτής σύμφωνα με το ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή έχει

το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα
14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται
για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την
παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων
σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου.

2. Για να ακυρώσετε μια παραγγελία που έχετε κάνει και δεν έχετε παραλάβει ακόμα
το προϊόν μπορείτε να την ακυρώσετε καλώντας στο 210 65 25 855 ή να αποστείλετε
μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cardsandfigures.com

3. Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 210 65 25 855 ή
μέσω της φόρμας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας, έπειτα θα
σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.



4. Επιστροφές ή ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές:
I. Σε προϊόντα με ανοιγμένη ή παραβιασμένη συσκευασία.
II. Σε προϊόντα αγορασμένα κατά την περίοδο εκπτώσεων (Βlack Friday, Cyber

Monday εορταστικές περίοδοι εκπτώσεων)
III. Σε προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι

αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
IV. Σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους

προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, εφόσον είναι σφραγισμένα
και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

V. Σε βιβλία, comics, μεμονωμένες κάρτες παιχνιδιών με συλλεκτικές κάρτες
(singles).

Τιμολογιακή πολιτική
1. Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν το

Φ.Π.Α (24%) και όλους τους σχετικούς φόρους. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.

2. Οι τιμές ως αναγράφονται στην ιστοσελίδας μας αφορούν στις ηλεκτρονικές αγορές
και ενδέχεται να μην ισχύουν στις αγορές εντός καταστήματος.

3. Οι αγορές μέσω της ιστοσελίδας μας, με την επιλογή «παραλαβή από το
κατάστημα» ή «πληρωμή στο κατάστημα» δεσμεύονται από τις τιμές ως
αναφέρονται στην ιστοσελίδας μας.

Η εταιρεία καταβάλει προσπάθεια ώστε να είναι ακριβείς οι τιμές που εμφανίζονται στο
ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την παντελή έλλειψη λάθους. Σε
περίπτωση που υπάρχει λανθασμένη τιμή όσον αφορά ένα προϊόν, θα χορηγηθεί στον
καταναλωτή η διακριτική ευχέρεια είτε να αγοράσει το προϊόν στην πραγματική του τιμή
είτε να ακυρώσει την παραγγελία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας
απαγορευτικής των προσβολών της. Το cardsandfigures.com και το περιεχόμενό του (στο
οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα,
ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα,
πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και
βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών
διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις
σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο,
απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση,
μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή,
αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία
παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού
σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο του cardsandfigures.com δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης,



οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της
Εταιρίας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’
αυτή. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο
cardsandfigures.com και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν
μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Η χρήση τους,
απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την
Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που
εμφανίζονται στο cardsandfigures.com, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία
των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους και
μπορεί να κάνει χρήση των σημάτων τους χωρίς να οικειοποιείται τη σχετική πνευματική
ιδιοκτησία τους. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι για τις
αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας (Facebook, Instagram) καθώς και
προς ξένες ή εγχώριες επιγραμμικές πλατφόρμες πώλησης αντικειμένων (πχ Cardmarket,
κλπ). Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν συνεργάζεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο
με τις συγκεκριμένες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης ή πλατφόρμες πώλησης.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρία μέσω του cardsandfigures.com, λογίζονται
ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του
εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία της Εταιρίας συνιστά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι
μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του cardsandfigures.com. Η Εταιρία
δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες

Ευθύνη της Εταιρίας-Περιορισμός Ευθύνης
Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου και του όγκου του, οποιεσδήποτε
άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την
πρόσβαση κάθε χρήστη στο cardsandfigures.com ή την χρήση αυτού,
συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της
Εταιρίας, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της ή των εργαζομένων ή των συνεργατών
της ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό
προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.
Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη
χρήση του cardsandfigures.com ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή
σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση
λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία
προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την
πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου,
εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως
ευθύνη.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για
αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο του cardsandfigures.com, ούτε για οποιοδήποτε
σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος,



βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο περιεχόμενο
του.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων.
Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη
διαθεσιμότητας τους.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα,
που μπορεί να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον
δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη
λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.
Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και
ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και
πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών
διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το
cardsandfigures.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για
οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει
πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.
Η Εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται
και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχoύσα βλάβη ή ζημία
προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση
εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα,
φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του
διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται
αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών,
δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί
επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη
λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής
υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από
τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και
πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ευθύνη του χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με
τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη
σχετική νομοθεσία, που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε
παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια
επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενεργώντας σύμφωνα με την καλή πίστη και τα
χρηστά ήθη. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων μεθόδων,
πράξεων ή και παραλείψεων, που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet,
NETIQUETTE. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή στο Δίκτυο γενικότερα,
απορρέουσα από την παράνομη ή και αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον
χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του.
Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, που περιορίζει ή
εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την



υπονόμευση ή την αλλοίωση ή την παύση, βλάβη και δυσλειτουργία της. Περαιτέρω, ο
χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική
και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα.
Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η εταιρεία, που οφείλεται σε πράξεις
ή και παραλείψεις του, που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών του με βάση την
κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες όρους, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων
εμπλοκής της εταιρείας σε αντιδικίες καθώς και περιπτώσεων, στις οποίες θα υποχρεωθεί η
εταιρεία να καταβάλει πρόστιμα ή αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των
υποχρεώσεων του χρήστη, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος της εταιρείας να κινηθεί
αναγωγικά κατά του χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και
ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή
ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το
λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του
cardsandfigures.com, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
Παράλληλα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στον Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
(ODR) για τις online συναλλαγές σας, στο ακόλουθο link http://ec.europa.eu/consumers/odr
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