STREAMING
Ασφάλεια Χρήστη Υπηρεσίας
Γενικά
Η παρούσα ιστοσελίδα https://streaming.comm.com.gr/ έχει δημιουργηθεί από την εταιρία COMM M.ΕΠΕ.
Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και την εμπειρία, που απαιτούνται για
την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
Η COMM M.ΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές και μέσα από άλλους προμηθευτές ώστε να παρέχει τον
απαραίτητο εξοπλισμό, το λογισμικό, τη δικτύωση, την αποθήκευση και τη σχετική τεχνολογία που απαιτείται για την
εκτέλεση της υπηρεσίας.
Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος
χρήστη και τον κωδικό του λογαριασμού πρόσβασης σας.
Η COMM M.ΕΠΕ δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία από την αδυναμία σας να
συμμορφωθείτε με την παρούσα υποχρέωση ασφάλειας.
Σας ζητείται να μην μοιράζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός λογαριασμού πρόσβασης στον υπολογιστή σας
με τρίτους.
Αν αυτό συμβεί η COMM M.ΕΠΕ θα διακόψει τη συνεργασία μαζί σας και θα παρακρατήσει όλα τα χρήματα
που έχουν καταβληθεί για την αγορά εισιτηρίου.
Εάν αντιληφθείται ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός λογαριασμού πρόσβασης σας στο διαδίκτυο έχει
υποκλαπεί από τρίτους, παρακαλούμε αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αμέσως.
Στην αναμετάδοση της παράστασης δεν θα σας ζητηθεί οποιαδήποτε άλλη σύνδεση μαζί σας.
Σε περίπτωση που πάρετε κάποια πρόσκληση σύνδεσης χωρίς να μας το έχετε ζητήσει εσείς προσωπικά,
παρακαλούμε να μη δεχθείτε το αίτημα.
Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
Δεν πρέπει, όσον αφορά τη χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάζετε νόμους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Όλες οι δράσεις σας και οι αλληλεπιδράσεις με την https://streaming.comm.com.gr/, σχετικά με την υπηρεσία
streaming, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους που αφορούν και διέπουν τη λειτουργία του κυβερνοχώρου
στη χώρα από την οποία εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της COMM Μ.ΕΠΕ.
Για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των νόμων ευθύνεστε προσωπικά και μόνον εσείς αποκλειομένης κάθε
αυθύνης της εταιρείας.
Η COMM Μ.ΕΠΕ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων σελίδων τις οποίες προτείνει μέσω συνδέσμωνlinks ή διαφημιστικών banners.
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, πρέπει να
απευθύνεστε απευθείας στις συγκεκριμένες σελίδες.
Μόνο αυτές οι σελίδες φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η COMM Μ.ΕΠΕ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες
των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.
Κάποια από τα προγράμματα που μπορεί να προτείνουμε απαιτούν εξειδικευμένη χρήση, διαφορετικά
μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας.
Η εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων γίνεται με δική σας ευθύνη και η COMM Μ.ΕΠΕ δεν φέρει καμία
ευθύνη για πιθανόν προβλήματα ή βλάβες που θα προκληθούν από την απλή χρήση ή λάθος χειρισμό αυτών των
εφαρμογών.
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η COMM Μ.ΕΠΕ 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 COMM Μ.ΕΠΕ 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, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.
Επισκέπτες-χρήστες της COMM Μ.ΕΠΕ που είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της COMM Μ.ΕΠΕ
μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
Η COMM Μ.ΕΠΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει
για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
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Η COMM Μ.ΕΠΕ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας
των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας.
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το https://streaming.comm.com.gr/, να λειτουργούν
απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους
συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του
περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αρχεία που
φυλάσσονται σε αυτούς.
Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές σας
ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και
απρόσκοπτα η ιστοσελίδα https://streaming.comm.com.gr/.
Η εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την συναίνεσή σας στην εκ μέρους μας χρήση των cookies
που απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας.
Υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες.
Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από
τρίτους, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν ξεχωριστούς κανόνες
εμπιστευτικότητας και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τους ελέγξετε προτού κάνετε χρήση τους, καθώς οι κανόνες
εμπιστευτικότητας της ιστοσελίδας της COMM Μ.ΕΠΕ δεν εφαρμόζονται όταν συνδεθείτε με αυτές.
Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας αυτών των τρίτων
ιστοσελίδων και η τυχόν χρήση τους από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη.
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