
Νομική Πληροφόρηση 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ που εισέρχεται και περιεργάζεται τις πληροφορίες των 

ιστοσελίδων www.dahouse.gr και www.dahousevfx.com, τεκμαίρεται αμάχητα 

ότι συγκατατίθεται με τους όρους αυτούς και τις συνθήκες χρήσης τους, με την 

επιφύλαξη των ειδικών όρων που εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο 

ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να συμβασιοποιήσει κάποια από τα προσφερόμενα αγαθά 

ή υπηρεσίες. 

Οι ιστοσελίδες www.dahouse.gr και www.dahousevfx.com προσφέρουν 

πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με την επιχείρηση Κωνσταντίνος Π. 

Κακαρούντας - “Dahouse Studio”. 

Σε συμμόρφωση προς το Νόμο 67/98 της 26ης Οκτωβρίου σχετικά με την 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύμφωνα με την Πολιτική 

Απορρήτου που δεσμεύεται να τηρεί, η επιχείρηση Κωνσταντίνος Π. 

Κακαρούντας - “Dahouse Studio” εγγυάται την ασφάλεια και τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα των στοιχείων που παρέχει ο κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ. Για περισσότερες 

πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα «Πολιτική Απορρήτου». 

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στις 

ιστοσελίδες www.dahouse.gr και www.dahousevfx.com, ο γραφικός 

σχεδιασμός και οι κωδικοί των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και τα 

εμπορικά σήματα, τα εμπορικά ονόματα και τα διακριτικά σήματα είναι 

ιδιοκτησία της επιχείρησης Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - “Dahouse Studio”, 

εκτός αν άλλως αναφέρεται. 

Οιαδήποτε αναπαράσταση, διανομή, εμπορία ή τροποποίηση οποιουδήποτε 

περιεχομένου δεν έχει λάβει ειδική έγκριση από τους κατά περίπτωση 

δικαιοπαρόχους του, συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται από το νόμο. Οι πληροφορίες 

που σας παρέχονται με σκοπό την προσωπική σας πληροφόρηση «ως έχει» 

χωρίς ουδεμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή. 
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Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, 

στην τροποποίηση τόσο των τεχνικών όσο και των εμπορικών όρων. 

Δεδομένου του μη δεσμευτικού χαρακτήρα των όρων, η επιχείρηση 

Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - “Dahouse Studio” δεν φέρει καμία ευθύνη για 

την ορθότητα των πληροφοριών. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ 

Η επιχείρηση Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - “Dahouse Studio” εγγυάται ότι 

μέσω του περιεχόμενου και των υπηρεσιών που προσφέρονται στις 

ιστοσελίδες www.dahouse.gr και www.dahousevfx.com, διασφαλίζεται ο 

σεβασμός της προσωπικής αξιοπρέπειας, η αρχή  της μη διακριτικής 

μεταχείρισης λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, εθνικότητας, 

αναπηρίας ή άλλης προσωπικής ή κοινωνικής κατάστασης, καθώς και η αρχή 

της προστασίας παιδιών και νέων. 

Επιπροσθέτως, ο χρήστης δεσμεύεται να κάνει ορθή χρήση του περιεχομένου 

και των υπηρεσιών των www.dahouse.gr και www.dahousevfx.com, και 

υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, 

την εθνική ασφάλεια ή την δημόσια υγεία και καταχρηστική χρήση του 

περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτών των δικτυακών τόπων. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ 

οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που του παρέχονται 

με σεβασμό προς τις αρχές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Στις ιστοσελίδες της επιχείρησης Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - “Dahouse 

Studio”, υπάρχουν σύνδεσμοι για εξωτερικούς διαδικτυακούς  τόπους, τους 

οποίους δύναται ο ΧΡΗΣΤΗΣ να χρησιμοποιήσει, ωστόσο με την επιλογή του 

αυτή απομακρύνεται πλέον από τις ιστοσελίδες της επιχείρησης Κωνσταντίνος 

Π. Κακαρούντας - “Dahouse Studio”. Η επιχείρηση Κωνσταντίνος Π. 

Κακαρούντας - “Dahouse Studio” δεν φέρει καμία ευθύνη και υπευθυνότητα ως 

προς το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Οι εξωτερικές ιστοσελίδες 
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δύνανται να υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η επιχείρηση 

Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - “Dahouse Studio” προσκαλεί τον ΧΡΗΣΤΗ να 

διαβάσει με προσοχή τη Νομική Πληροφόρηση και την δήλωση της Πολιτικής 

Απορρήτου των λοιπών παρόχων υπηρεσιών στους οποίους ενδέχεται να 

ζητήσει παροχή υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ επισκεφτεί 

ιστοσελίδα τρίτου η οποία συνδέεται με εκείνη της επιχείρηση Κωνσταντίνος Π. 

Κακαρούντας - “Dahouse Studio”, θα πρέπει να διαβάσει την Δήλωση 

Απορρήτου της ιστοσελίδας που επισκέφτηκε προτού παρασχεθεί η οιαδήποτε 

προσωπική πληροφορία. 

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ 

Η πρόσβαση και η χρήση των ιστοσελίδων www.dahouse.gr και 

www.dahousevfx.com γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του ΧΡΗΣΤΗ. 

Η επιχείρηση Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - “Dahouse Studio” αποποιείται 

κάθε εγγύησης και ευθύνης για κάθε είδους ζημία ή επιζήμια επίπτωση που 

μπορεί να προκληθούν από τα κάτωθι αναφερόμενα: 

- Μη συνεχή λειτουργία των ιστοσελίδων www.dahouse.gr και 

www.dahousevfx.comή για οποιοδήποτε δυσλειτουργία του Διαδικτυακού 

Τόπου. 

- Μη χρησιμότητα, προσαρμογή ή εγκυρότητα των υπηρεσιών και των 

περιεχομένων που παρέχονται στις ιστοσελίδες www.dahouse.gr και 

www.dahousevfx.com βάσει των αποτελεσμάτων και τις προσδοκίες του 

ΧΡΗΣΤΗ. 

- Την ύπαρξη ιών ή προγραμμάτων στον υπολογιστή του ΧΡΗΣΤΗ ή λόγω 

ύπαρξης ιών σε σελίδες τρίτων στις οποίες ο ΧΡΗΣΤΗΣ απέκτησε πρόσβαση 

μέσω των διαδικτυακών τόπων www.dahouse.gr και www.dahousevfx.com. 
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Για κάθε ζήτημα ή διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την 

εφαρμογή των Όρων Χρήσης ή του Περιεχομένου της ιστοσελίδας, εν γένει, 

αρμόδια καθίστανται τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, η επιχείρηση 

Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - “Dahouse Studio” και ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ρητά 

παραιτούμενοι της προσφυγής τους σε άλλα δικαστήρια.   

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

H επιχείρηση Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - “Dahouse Studio” διατηρεί το 

δικαίωμα να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα που έχουν αποκτηθεί βάσει 

νόμου στην περίπτωση που αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την 

προστασία των δικαιωμάτων της επιχείρησης είτε για τη συμμόρφωσή της με 

δικαστική διαδικασία, δικαστική εντολή ή νομική διαδικασία που σχετίζεται με 

την παρούσα ιστοσελίδα. Η επιχείρηση Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - 

“Dahouse Studio”, παρά την συνεχή ενημέρωση και έλεγχο των πληροφοριών 

στις ιστοσελίδες της,  δεν δύναται να εγγυηθεί για την πληρότητα, ορθότητα και 

επικαιροποίησή τους. Η επιχείρηση Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας - “Dahouse 

Studio” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική ή θετική ζημιά, 

συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εσόδων που απορρέει ή συνδέεται με 

πληροφορίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


