Ο φορζασ μασ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΙΑ βρίςκεται ςε φάςη ςυμμόρφωςησ ςφμφωνα με το εκνικό και
ευρωπαϊκό κανονιςτικό πλαίςιο αναφορικά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα.(Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων 2016/679 GDPR τησ Ε.Ε)
Η χριςθ του παρόντοσ διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr, υπόκειται ςτουσ όρουσ που
παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια. Η χριςθ του αποτελεί τεκμιριο ότι ο επιςκζπτθσ - χριςτθσ ζχει
μελετιςει, κατανοιςει και αποδεχτεί όλουσ τουσ όρουσ χριςθσ του. Οποιαδιποτε ενδεχόμενθ
μελλοντικι ςχετικι ρφκμιςθ κα αποτελζςει αντικείμενο τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ. ε κάκε
περίπτωςθ ο διαχειριςτισ διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ των όρων προςταςίασ των προςωπικϊν
δεδομζνων, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον ςχετικό νομικό πλαίςιο. υνεπϊσ, οι παρόντεσ όροι
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων μπορεί να ανακεωροφνται και να ενθμερϊνονται
οποιαδιποτε ςτιγμι και χωρίσ προειδοποίθςθ με τθν υποχρζωςθ όμωσ να ενθμερϊνει το παρόν
κείμενο για κάκε τροποποίθςθ ι προςκικθ. Οι χριςτεσ του διαδικτυακοφ τόπου, παρακαλοφνται
να ελζγχουν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα τουσ εν λόγω όρουσ για τυχόν αλλαγζσ, κακϊσ θ
ςυνεχισ χριςθ του διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr ςυνεπάγεται ότι αποδζχονται όλεσ τισ
ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ αυτϊν.
ε περίπτωςθ που ο επιςκζπτθσ - χριςτθσ διαφωνεί με τουσ Όρουσ Χριςθσ, που προβλζπονται
ςτο παρόν, οφείλει να μθν κάνει χριςθ των υπθρεςιϊν και του περιεχομζνου του διαδικτυακοφ
τόπου www.kifissia.gr. Η ακυρότθτα ςυγκεκριμζνου όρου των παρόντων Όρων Χριςθσ δεν κίγει
τθν ιςχφ των υπολοίπων όρων, παρά παφει αυτοδικαίωσ να ιςχφει.

Προοίμιο
Ο διαδικτυακόσ τόποσ www.kifissia.gr ανικει ςτον Διμο Κθφιςιάσ. Ο εν λόγω διαδικτυακόσ τόποσ
μζςω τεχνολογικά προθγμζνων διαδικτυακϊν υποδομϊν και εφαρμογϊν λογιςμικοφ ανοικτοφ και
κλειςτοφ κϊδικα μπορεί να προςφζρει ςε όλουσ (εφεξισ, χριςτθσ/επιςκζπτθσ) υπθρεςίεσ
ενθμζρωςθσ, ςυμμετοχισ και διαβοφλευςθσ . Η χριςθ/επίςκεψθ του παρόντοσ διαδικτυακοφ
τόπου προχποκζτει τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των περιγραφομζνων εδϊ όρων χριςθσ. Η
πλοιγθςθ, και παραμονι ςτον παρόντα διαδικτυακό τόπο θ αρχειοκζτθςθ/καταλογογράφθςθ
αυτοφ ςυνιςτά ζμπρακτθ αποδοχι των παρακάτω όρων χριςθσ.
1.
Η χριςθ του διαδικτυακοφ τόπου πρζπει να γίνεται αποκλειςτικά και μόνο για νόμιμουσ
ςκοποφσ και με τρόπο που να μθν περιορίηει ι εμποδίηει τθ χριςθ του από τρίτουσ. Ο
χριςτθσ/επιςκζπτθσ αυτοφ του διαδικτυακοφ τόπου υποχρεοφται να τον χρθςιμοποιεί ςφμφωνα
με το νόμο, και τουσ παρόντεσ όρουσ χριςθσ. Ο χριςτθσ/επιςκζπτθσ αυτοφ του διαδικτυακοφ
τόπου πρζπει να μθν προβαίνει ςε πράξεισ ι παραλείψεισ που μποροφν να προκαλζςουν βλάβθ ι
δυςλειτουργία του και να επθρεάςουν αρνθτικά ι να κζςουν ςε κίνδυνο τθν παροχι των
υπθρεςιϊν που παρζχονται προσ τουσ πολίτεσ.
2.
Σο ςυνολικό περιεχόμενο του παρόντοσ δικτυακοφ τόπου διατίκεται ςτο κοινό με τουσ
ειδικότερουσ όρουσ τθσ Ελλθνικισ άδειασ Creative Commons Αναφορά Προζλευςθσ (CC BY v.3.0)
όπωσ προςδιορίηονται λεπτομερϊσ ςτθ ςχετικι Άδεια Χριςθσ. Η άδεια χριςθσ οποιουδιποτε
άλλου υλικοφ προςτατευόμενου από το Ν. 2121/93 ι άλλο ςχετικό νόμο και το οποίο ζχει
προςδιοριςτεί ωσ Πνευματικι Ιδιοκτθςία ενόσ τρίτου προςϊπου δεν καλφπτεται από τθν ανωτζρω

άδεια χριςθσ. Για τθ χριςθ και εκμετάλλευςθ του υλικοφ που ανικει ςε τρίτα πρόςωπα, ο τελικόσ
χριςτθσ κα πρζπει να αποτακεί ςτουσ δικαιοφχουσ των ςχετικϊν δικαιωμάτων Πνευματικισ
Ιδιοκτθςίασ για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων αδειϊν χριςθσ και εκμετάλλευςθσ. Σα
προγράμματα Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία
του διαδικτυακοφ τόπου του «Ανοικτι Διακυβζρνθςθ» είναι προγράμματα Ελεφκερου
Λογιςμικοφ/ Ανοικτοφ Κϊδικα (ΕΛ/ΑΚ) και θ διάκεςι τουσ γίνεται με τουσ ειδικότερουσ όρουσ
τθσ Άδειασ European Union Public Licence. Η ςυγκεκριμζνθ άδεια με τθν οποία το λογιςμικό είναι
διακζςιμο, προςδιορίηεται ειδικά ςτον διαδικτυακό τόπο διάκεςθσ του ςχετικοφ λογιςμικοφ.
3.
Μζςω του παρόντοσ διαδικτυακοφ τόπου δφναται να αναρτθκοφν ζντυπα επικοινωνίασ,
πίνακεσ ανακοινϊςεων και περιοχζσ αλλθλεπίδραςθσ (interactive areas). Η χριςθ των παραπάνω
ςυνεπάγεται ότι ο χριςτθσ/επιςκζπτθσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ επικοινωνίασ που
πραγματοποιεί και των ςυνεπειϊν που απορρζουν από τθ δθμοςίευςθ αυτισ τθσ επικοινωνίασ. Ο
Διμοσ Κθφιςιάσ δε φζρει καμία ευκφνθ για τθν πιςτότθτα, ακρίβεια ι αξιοπιςτία του υλικοφ που
δθμοςιεφεται ςε κάποια περιοχι αλλθλεπίδραςθσ ι για τισ ςυνζπειεσ τθσ επικοινωνίασ ςε
περιοχζσ αλλθλεπίδραςθσ ι τισ ςυνζπειεσ που προκφπτουν από τθ χριςθ του διαδικτυακοφ τόπου.
Ο Διμοσ Κθφιςιάσ ςε καμία περίπτωςθ δε μπορεί να κεωρθκεί ότι αποδζχεται ι ενςτερνίηεται
κατά οποιονδιποτε τρόπο τισ διατυπωμζνεσ από τον χριςτθ/επιςκζπτθ – ωσ ςυνζπεια τθσ
επικοινωνίασ – ιδζεσ, αντιλιψεισ και πράξεισ. Ο Διμοσ Κθφιςιάσ δφναται να ελζγχει, να διορκϊνει
ι και να διαγράφει το περιεχόμενο τθσ επικοινωνίασ του χριςτθ/επιςκζπτθ. Ο
χριςτθσ/επιςκζπτθσ αποδζχεται τθν αδειοδότθςθ με τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ Ελλθνικισ
άδειασ “Creative Commons” Αναφορά Προζλευςθσ(CC-BY-v.3.0) όπωσ προςδιορίηονται
λεπτομερϊσ ςτθ ςχετικι Άδεια Χριςθσ, όλων των ζργων δεκτικϊν προςταςίασ ςφμφωνα με το Ν.
2121/1993 που προκφπτουν από τθν επικοινωνία ςτουσ πίνακεσ και ςτα ζντυπα επικοινωνίασ
κακϊσ και ςτισ περιοχζσ αλλθλεπίδραςθσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ανωτζρω, ςτθν «Ανοικτι
Διακυβζρνθςθ».

Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων
Η διαχείριςθ και προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων του επιςκζπτθ/ χριςτθ του
διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr υπόκειται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ κακϊσ
επίςθσ και ςτα οριηόμενα ςτο εκνικό, κοινοτικό και διεκνζσ δίκαιο ςχετικά με τθν προςταςία του
ατόμου από τθν διαχείριςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Ο διαχειριςτισ του διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr ςυλλζγει προςωπικά ςτοιχεία των
επιςκεπτϊν/ χρθςτϊν τθσ, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουςίωσ τα παρζχουν. Προςωπικά ςτοιχεία
είναι τα ςτοιχεία που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ ι τθν
επικοινωνία με κάποιο άτομο κακϊσ και άλλα ςτοιχεία που αφοροφν το εν λόγω άτομο.
Ο διαχειριςτισ του διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr δε κα διακζςει προσ πϊλθςθ ι άλλωσ
μεταφζρει ι δθμοςιοποιιςει προςωπικά ςτοιχεία των επιςκεπτϊν/ χρθςτϊν του διαδικτυακοφ
τόπου www.kifissia.gr ςε τρίτουσ, που δε ςχετίηονται με τον ίδιο (το διαχειριςτι του διαδικτυακοφ
τόπου), χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι του επιςκζπτθ/ χριςτθ, με εξαίρεςθ τθν εφαρμογι ςχετικϊν
νομικϊν υπαγορεφςεων και προσ τισ αρμόδιεσ και μόνο αρχζσ.

Ο διαχειριςτισ είναι δυνατόν να επεξεργάηεται τμιμα ι το ςφνολο των ςτοιχείων που ζχουν
αποςτείλει οι επιςκζπτεσ/ χριςτεσ για λόγουσ ςτατιςτικοφσ και βελτίωςθσ των παρεχομζνων
υπθρεςιϊν - πλθροφοριϊν του.
Ο επιςκζπτθσ/ χριςτθσ μπορεί να επικοινωνιςει με το διαχειριςτι του διαδικτυακοφ τόπου
προκειμζνου να διαςταυρϊςει τθν φπαρξθ προςωπικοφ του αρχείου, τθν διόρκωςθ αυτοφ, τθν
αλλαγι του ι τθν διαγραφι του.
Ο παρϊν διαδικτυακοσ τόποσ www.kifissia.gr περιλαμβάνει ςυνδζςμουσ (links) προσ άλλουσ
δικτυακοφσ τόπουσ οι οποίοι βρίςκονται υπό τθν ευκφνθ τρίτων φορζων (φυςικά ι νομικά
πρόςωπα). ε καμία περίπτωςθ δεν ευκφνεται ο διαχειριςτισ του για τουσ όρουσ προςταςίασ των
προςωπικϊν δεδομζνων τουσ οποίουσ αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουκοφν.
Ποια δικαιϊματα ζχετε ςτα δεδομζνα ςασ;
Εάν ζχετε δθμιουργιςει λογαριαςμό ςε αυτόν τον διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr ι ζχετε
αφιςει ςχόλια, μπορείτε να ηθτιςετε να λάβετε ζνα εξαγόμενο αρχείο των προςωπικϊν
δεδομζνων που διατθροφμε για εςάσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν δεδομζνων που ζχετε
παράςχει ςε εμάσ. Μπορείτε επίςθσ να ηθτιςετε να διαγράψουμε τα προςωπικά δεδομζνα που
διατθροφμε για εςάσ. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομζνα που είμαςτε υποχρεωμζνοι να τθροφμε
για διοικθτικοφσ, νομικοφσ ι λόγουσ αςφαλείασ. Επιγραμματικά τα δικαιϊματά ςασ είναι τα
ακόλουκα:









Ανάκλθςθ ςυναίνεςθσ
Αίτθμα πρόςβαςθσ
Διόρκωςθ προςωπικϊν δεδομζνων
Διαγραφι προςωπικϊν δεδομζνων
Περιοριςμόσ τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
Αίτθμα φορθτότθτασ προςωπικϊν δεδομζνων
Αμφιςβιτθςθ τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
Αίτθμα ςχετικά με τθν αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων και τθ δθμιουργία προφίλ

Χρήςη περιοχϊν αλληλεπίδραςησ (interactive areas)
Ο διαχειριςτισ του διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει ζντυπα
επικοινωνίασ, πίνακεσ ανακοινϊςεων και άλλεσ περιοχζσ αλλθλεπίδραςθσ (interactive areas) ςτον
διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr. Χριςθ κάποιασ από τισ περιοχζσ αλλθλεπίδραςθσ
ςυνεπάγεται ότι ο επιςκζπτθσ/ χριςτθσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ επικοινωνίασ που
πραγματοποιεί και των ςυνεπειϊν που απορρζουν από τθ δθμοςίευςθ αυτισ τθσ επικοινωνίασ.
Ο επιςκζπτθσ/ χριςτθσ αποδζχεται και δεςμεφεται ςχετικά να μθν προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ
ενζργειεσ:


χριςθ περιοχισ αλλθλεπίδραςθσ για οποιοδιποτε ςκοπό παραβιάηοντασ τθν ιςχφουςα
νομοκεςία,

δθμοςίευςθ υλικοφ που παραβιάηει τα πνευματικά δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ τρίτων ι τα
δικαιϊματα περί απορριτου ι δθμοςιοποίθςθσ ςτοιχείων τρίτων,



δθμοςίευςθ υλικοφ που είναι παράνομο, άςεμνο, δυςφθμιςτικό, απειλθτικό, ενοχλθτικό,
υβριςτικό ι υλικοφ που προκαλεί δυςαρζςκεια ςε τρίτουσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα), όπωσ
κακορίηεται από τον διαχειριςτι του ΔΙ, κατά τθν κρίςθ του,

δθμοςίευςθ υλικοφ που περιλαμβάνει «ιοφσ», «κακόβουλο» κϊδικα που μποροφν να
προκαλζςουν βλάβθ ι να καταςτρζψουν τα αρχεία ι τα προγράμματα του διαχειριςτι του ΔΙ ι
των χρθςτϊν του,

δθμοςίευςθ διαφθμίςεων ι άλλου εμπορικοφ υλικοφ,

παραποίθςθ τθσ ταυτότθτασ του,

οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια που περιορίηει ι εμποδίηει κάποιο άλλο πρόςωπο να
χρθςιμοποιιςει τισ περιοχζσ αλλθλεπίδραςθσ και γενικότερα τον ΔΙ ι ενζργεια που κατά τθν κρίςθ
του διαχειριςτι του ΔΙ εκκζτει τον ίδιο ι κάποιον από τουσ χριςτεσ του ςε νομικζσ ευκφνεσ ι
επιηιμιεσ για αυτοφσ καταςτάςεισ.
Cookies
Χρθςιμοποιοφμε μικρά αρχεία κειμζνου που αποκαλοφνται cookies τα οποία είναι απαραίτθτα για
να οργανϊςουμε και να βελτιϊςουμε τθν εμπειρία χριςθσ που λαμβάνετε από τον διαδικτυακο
τόπο www.kifissia.gr. Σα αρχεία αυτά ενδζχεται να ςασ αναγνωρίηουμε με μοναδικό τρόπο κάκε
φορά που επιςκζπτεςτε τθν ιςτοςελίδα μασ. Μπορείτε πολφ εφκολα να τα διαγράψετε από το
πρόγραμμα περιιγθςθσ που χρθςιμοποιείτε ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του κάκε καταςκευαςτι.
ε κάκε νζο επιςκζπτθ εμφανίηουμε ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ ειδικι προειδοποίθςθ ότι
χρθςιμοποιοφμε cookies.
Σα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφοροφν ςε μια μόνο ςυνεδρία. Σα μόνιμα cookies
αποκθκεφονται από τον πλοθγό και παραμζνουν ενεργά είτε μζχρι τθν θμερομθνία λιξεϊσ τουσ,
είτε μζχρι να τα διαγράψει ο χριςτθσ. Αυτά τα οποία αφοροφν ςε μια μόνο ςυνεδρία, λιγουν με
τθ λιξθ τθσ ςφνδεςθσ, μόλισ απενεργοποιθκεί (κλείςει) ο πλοθγόσ.
Σα cookies δεν αποκθκεφουν ςτοιχεία τα οποία μποροφν να προςωποποιιςουν τον χριςτθ, όμωσ
προςωπικά ςτοιχεία τα οποία αποκθκεφονται από τον ιςτότοπο και αφοροφν τουσ χριςτεσ
/επιςκζπτεσ είναι δυνατόν να ςυνδεκοφν με τισ πλθροφορίεσ που αποκθκεφονται και μποροφν να
λθφκοφν από τα cookies.
τον ιςτότοπο και ςτισ ςυνδεόμενεσ εφαρμογζσ χρθςιμοποιοφνται μόνο «μόνιμα» cookies, μόνο
cookies που αφοροφν ςε μία ςφνδεςθ/ςυνεδρία ι και «μόνιμα» cookies και cookies που
χρθςιμοποιοφνται ςε μια ςφνδεςθ/ςυνεδρία.
Σα ονόματα των cookies τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτον ιςτότοπο ι ςε ςυνδεόμενεσ εφαρμογζσ,
και οι λόγοι για τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφνται, αναφζρονται παρακάτω:
=> χρθςιμοποιοφνται (__asc , __auc , __gads , __utma , __utmz , _ga , _gat , nuggCook , xtvrn , datr
, fr , locale , lu) ςτον ιςτότοπο ι ςε ςυνδεόμενεσ εφαρμογζσ (ϊςτε να αναγνωρίηει ζναν
υπολογιςτι όταν ζνασ χριςτθσ επιςκζπτεται τον ιςτότοπο ι ςυνδεόμενεσ εφαρμογζσ / για να
παρακολουκεί τθν πλοιγθςθ των χρθςτϊν ςτον ιςτότοπο ι ςε ςυνδεόμενεσ εφαρμογζσ / για να
επιτραπεί θ χριςθ ενόσ «καλακιοφ αγορϊν» ςτον ιςτότοπο ι ςε ςυνδεόμενεσ εφαρμογζσ / για τθ
βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ του ιςτοτόπου ι των ςυνδεόμενων εφαρμογϊν / για τθν ανάλυςθ τθσ

χριςθσ του ιςτοτόπου ι των ςυνδεόμενων εφαρμογϊν / για τθ διαχείριςθ του ιςτοτόπου ι των
ςυνδεόμενων εφαρμογϊν / για τθν πρόλθψθ απάτθσ και τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ του
ιςτοτόπου και των ςυνδεόμενων εφαρμογϊν / για τθν προςωποποίθςθ του ιςτοτόπου ι των
ςυνδεόμενων εφαρμογϊν / για τθ ςτόχευςθ ςυγκεκριμζνων διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων προσ
ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ που μπορεί να ενδιαφζρονται για αυτά.
Οι περιςςότεροι πλοθγοί των χρθςτϊν τουσ επιτρζπουν να αρνθκοφν τθ χριςθ cookies, για
παράδειγμα:
(α) τον Internet Explorer μποροφν να αναςτείλουν τθ χριςθ cookies χρθςιμοποιϊντασ τισ
ρυκμίςεισ παράκαμψθσ των cookies επιλζγοντασ «Εργαλεία», «Επιλογζσ Διαδικτφου»,
«Απόρρθτο» και μετά «Προχωρθμζνο».
(β) το Firefox μποροφν να αναςτείλουν τθ χριςθ όλων των cookies επιλζγοντασ «Εργαλεία»,
«Επιλογζσ», «Απόρρθτο», επιλζγοντασ ςτθ ςυνζχεια «Χριςθ Προςωπικϊν Παραμζτρων για
Ιςτορικό» από το κυλιόμενο μενοφ και τζλοσ ξεμαρκάροντασ το «Αποδοχι cookies από
ιςτοτόπουσ».
(γ) το Chrome μποροφν να αναςτείλουν τθ χριςθ cookies πθγαίνοντασ ςτο μενοφ «Ελζγχου και
Προςαρμογισ» και επιλζγοντασ «Ρυκμίςεισ», «Προβολι Προχωρθμζνων Ρυκμίςεων» και
«Ρυκμίςεισ Περιεχομζνου», και επιλζγοντασ «Παρεμπόδιςθ ιςτοτόπων από τον κακοριςμό
ςτοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».
(δ) το Safari μποροφν να αναςτείλουν τθ χριςθ cookies επιλζγοντασ «Επιλζγοντασ Safari»,
«Προτιμιςεισ», επιλζγοντασ ςτθ ςυνζχεια «Απόρρθτο» και μετά προχωρϊντασ ςε οποιαδιποτε απ
τισ παρακάτω ενζργειεσ. Για Μόνιμθ Αναςτολι Χριςθσ Cookies: Σο Safari δεν επιτρζπει ςε κανζναν
ιςτότοπο, τρίτα μζρθ ι διαφθμιηόμενουσ να αποκθκεφουν cookies και άλλα δεδομζνα ςτον
υπολογιςτι Mac. Οριςμζνοι ιςτότοποι πικανόν να μθν λειτουργοφν ςωςτά εξ’ αιτίασ αυτοφ.
Η αναςτολι χριςθσ όλων των cookies κα ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτθ χριςθ πολλϊν ιςτοτόπων.
Εάν αναςταλεί θ χριςθ cookies, δε κα μπορεί ο χριςτθσ να κάνει χριςθ όλων των δυνατοτιτων
του ιςτοτόπου ι ςυνδεόμενων εφαρμογϊν.
Ο χριςτθσ μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία ζχουν ιδθ αποκθκευτεί ςτον υπολογιςτι του.
Παραδείγματοσ χάριν:
(α) τον Internet Explorer μπορεί χειροκίνθτα να διαγράψει τα αρχεία των cookies. Μπορεί να
βρείτε τθ διαδικαςία για αυτό ςτο http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-xx
(β) το Firefox πρζπει να διαγράψει cookies επιλζγοντασ «Εργαλεία», «Επιλογζσ» και «Απόρρθτο»
και ςτθ ςυνζχεια να επιλζξει «Χριςθ Προςωπικϊν Παραμζτρων για Ιςτορικό» από το κυλιόμενο
μενοφ, επιλζγοντασ «Προβολι cookies» και μετά «Αφαίρεςθ όλων των cookies», και
(γ) το Chrome μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντασ ςτο μενοφ «Ελζγχου και
Προςαρμογισ» και επιλζγοντασ «Ρυκμίςεισ», «Προβολι Προχωρθμζνων Ρυκμίςεων» και

«Κακαριςμόσ τοιχείων Πλοιγθςθσ». τθ ςυνζχεια κα επιλζξει «Cookies και ςτοιχεία άλλων
ιςτοτόπων και ςυνδεόμενων δεδομζνων» και «Κακαριςμόσ τοιχείων Πλοιγθςθσ».
(δ) το Safari μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντασ ςτο παράκυρο προτιμιςεων του
Safari και επιλζγοντασ «Απόρρθτο». Ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει τισ επιλογζσ του για τθν
αποδοχι των cookies δίπλα ςτο «Εμποδίηοντασ τα cookies”. Επιλζγει «Ομάδεσ και
Διαφθμιηόμενοι» – «Πάντα» ι «Ποτζ». Εάν υπάρχουν ςτοιχεία ιςτοτόπων ι cookies
αποκθκευμζνα, επιλζγει «Λεπτομζρειεσ». Εάν επικυμεί να διαγράψει τα δεδομζνα απο όλουσ
τουσ ιςτοτόπουσ, απλϊσ επιλζγει «Διαγραφι Όλων». Πατάει «Σζλοσ» για να επιςτρζψει ςτο
παράκυρο επιλογισ.
Μπορείτε να ανατρζξετε ςτον ιςτότοπο www.allaboutcookies.org, ο οποίοσ περιζχει οδθγίεσ
ςχετικά με το πϊσ να διαχειρίηεςτε τα cookies, χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά είδθ προγραμμάτων
περιιγθςθσ (web browser).

Υπηρεςίεσ ανάλυςησ επιςκεψιμότητασ
Χρθςιμοποιοφμε υπθρεςίεσ ανάλυςθσ τθσ επιςκεψιμότθτασ του ιςτότοπου, οι οποίεσ
καταγράφουν και αποκθκεφουν δεδομζνα για τισ επιςκζψεισ ςασ ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ
όρουσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων που δθμοςιεφουν. Ρωτιςτε μασ ποιεσ υπθρεςίεσ
εκάςτοτε χρθςιμοποιοφμε για να μπορζςετε να αποτανκείτε ςε αυτζσ για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ. Δεν χρθςιμοποιοφμε τισ υπθρεςίεσ αυτζσ για να ςασ αναγνωρίςουμε με μοναδικό
τρόπο, αλλά μόνο για να ζχουμε μια απεικόνιςθ γενικϊν δεδομζνων για το βακμό και τον ρυκμό
των επιςκζψεων του ςυνόλου των επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ.
Περιοριςμόσ ευθφνησ του Δήμου - Δήλωςη αποποίηςησ
1.
Ο Διμοσ Κθφιςιάσ καταβάλλει κάκε προςπάκεια, ϊςτε οι πλθροφορίεσ και το περιεχόμενο
που εμφανίηονται κάκε φορά ςτο διαδικτυακό τόπο www.kifissia.gr να είναι κατά το δυνατόν
ακριβι, αλθκι και επίκαιρα. Επίςθσ παρζχει το περιεχόμενο (π.χ. πλθροφορίεσ, ονόματα,
φωτογραφίεσ, απεικονίςεισ, δεδομζνα κλπ) και τισ υπθρεςίεσ που διατίκενται μζςω του
διαδικτυακοφ τόπου του «ΟΠΩ ΑΚΡΙΒΩ ΕΧΟΤΝ». ε καμία περίπτωςθ ο Διμοσ δε φζρει ευκφνθ
για τυχόν απαιτιςεισ νομικισ, αςτικισ ι ποινικισ φφςθσ οφτε για οποιαδιποτε τυχόν ηθμία
(κετικι, ειδικι ι αποκετικι) του χριςτθ/επιςκζπτθ αυτοφ του διαδικτυακοφ τόπου.
2.
Ο Διμοσ Κθφιςιάσ καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν καλι λειτουργία του
δικτφου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίεσ των διακομιςτϊν του (servers) κα είναι
αδιάκοπεσ ι χωρίσ κανενόσ είδουσ ςφάλματα, απαλλαγμζνεσ από ιοφσ, κακόβουλο λογιςμικό ι
άλλα παρόμοια ςτοιχεία.
3.
Δεδομζνθσ τθσ μορφισ του Διαδικτφου, ο Διμοσ Κθφιςιάσ δεν ευκφνεται, υπό
οποιεςδιποτε ςυνκικεσ, για οποιαδιποτε μορφι ηθμίασ υποςτεί ο χριςτθσ/επιςκζπτθσ των
ιςτοςελίδων, υπθρεςιϊν, επιλογϊν και περιεχομζνων αυτοφ του διαδικτυακοφ τόπου. Επίςθσ δεν
εγγυάται ότι κάκε ςχετιηόμενοσ μ’ αυτόν διαδικτυακόσ τόποσ ι οι διακομιςτζσ και εξυπθρετθτζσ
(servers) μζςω των οποίων κάκε ςχετικι υπθρεςία τίκεται ςτθ διάκεςι του χριςτθ/επιςκζπτθ δεν
περιζχουν «ιοφσ» ι άλλο κακόβουλο λογιςμικό, όπωσ δεν εγγυάται τθν ορκότθτα, τθν πλθρότθτα

ι τθ διακεςιμότθτα των περιεχομζνων, ιςτοςελίδων, υπθρεςιϊν, επιλογϊν ι τα αποτελζςματα
από τθ χριςθ τουσ.
Σο περιεχόμενο του διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr διατίκεται «ωσ ζχει» και ο Διμοσ δεν
παρζχει καμία εγγφθςθ, ρθτι ι μθ, ςχετικά με τθν αρτιότθτα, ορκότθτα, επικαιρότθτα,
εμπορικότθτα, μθ παραβίαςθ ι καταλλθλότθτα του περιεχομζνου αυτοφ για οποιαδιποτε χριςθ,
εφαρμογι ι ςκοπό.
Ο Διμοσ υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ περίπτωςθσ αμζλειασ, δεν
ευκφνεται για οποιαςδιποτε μορφισ ηθμία υποςτεί ο επιςκζπτθσ/ χριςτθσ των ςελίδων,
υπθρεςιϊν, επιλογϊν και περιεχομζνων του διαδικτυακοφ τόπου www.kifissia.gr ςτισ οποίεσ
προβαίνει με δικι του πρωτοβουλία και με τθ γνϊςθ των παρόντων όρων. Επίςθσ, ο Διμοσ δεν
εγγυάται ότι οι ςελίδεσ, οι υπθρεςίεσ, οι επιλογζσ και τα περιεχόμενα κα παρζχονται χωρίσ
διακοπι, χωρίσ ςφάλματα, ότι τα λάκθ κα διορκϊνονται ι ότι κα δίνονται απαντιςεισ ςε όλα τα
ερωτιματα που τθσ τίκενται. Ομοίωσ ο Διμοσ δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακοφ
τόπου www.kifissia.grι οποιοδιποτε άλλοσ ςυγγενικόσ δικτυακόσ τόποσ ι οι εξυπθρετθτζσ
("servers") μζςω των οποίων το περιεχόμενο τίκεται προσ διάκεςθ των επιςκεπτϊν/ χρθςτϊν
παρζχονται χωρίσ "ιοφσ" ι άλλα επιηιμια ςυςτατικά. Σο κόςτοσ των ενδεχόμενων διορκϊςεων ι
εξυπθρετιςεων, το αναλαμβάνει ο επιςκζπτθσ/ χριςτθσ και ςε καμία περίπτωςθ ο Διμοσ.
Χρήςη ςυνδζςμων ςε δικτυακοφσ τόπουσ τρίτων (links)
Ο διαδικτυακόσ τόποσ www.kifissia.gr παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε δικτυακοφσ τόπουσ
τρίτων μζςα από κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ (links). Οι εν λόγω ςφνδεςμοι ζχουν τοποκετθκεί
αποκλειςτικά για τθ διευκόλυνςθ των επιςκεπτϊν/ χρθςτϊν του ιςτότοπου, ενϊ οι δικτυακοί
τόποι ςτουσ οποίουσ παραπζμπουν υπόκειται ςτουσ αντίςτοιχουσ, των δικτυακϊν αυτϊν τόπων,
όρουσ χριςθσ. Η τοποκζτθςθ των ςυνδζςμων δεν αποτελεί ζνδειξθ ζγκριςθσ ι αποδοχισ του
περιεχομζνου των αντίςτοιχων δικτυακϊν τόπων από τον διαχειριςτι του διαδικτυακοφ
τόπου www.kifissia.gr, ο οποίοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για το περιεχόμενο τουσ οφτε για τισ
πρακτικζσ προςταςίασ απορριτου ι τθν ακρίβεια των υλικϊν που υπάρχουν ςε αυτοφσ. Εάν ο
επιςκζπτθσ/ χριςτθσ του διαδικτυακοφ τόπου αποφαςίςει να χρθςιμοποιιςει, διαμζςου των
ςυνδζςμων τθσ, κάποιον από τουσ δικτυακοφσ τόπουσ τρίτων, αποδζχεται ότι πράττει τοφτο με
δικι του ευκφνθ.

Προςταςία Ανηλίκων
Επιςκζπτεσ / χριςτεσ του ιςτοτόπου που είναι ανιλικοι δεν επιτρζπεται να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ
υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου που μπορεί να κεωροφνται ακατάλλθλεσ για ανθλίκουσ και οι οποίεσ δεν
είναι δυνατό να ελεγχκοφν από τον ιςτότοπο. ε κάκε ενότθτα ι υπθρεςία που μπορεί να περιζχει
υλικό ακατάλλθλο / προςβλθτικό / ανικικο υπάρχει προειδοποίθςθ προσ τουσ επιςκζπτεσ /
χριςτεσ. Εάν παρόλα αυτά ανιλικοι χριςτεσ αυτοβοφλωσ επιςκεφτοφν ςελίδεσ με υλικό
ακατάλλθλο / προςβλθτικό / ανικικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελζγχεται ςυνεχϊσ, ο
ιςτότοποσ δε φζρει ευκφνθ.

Δικαίωμα Αντίρρηςησ
Ο επιςκζπτθσ/χριςτθσ ζχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρριςεισ με αίτθμα του προσ τον ιςτότοπο
και να ηθτιςει τθν διόρκωςθ ι διαγραφι των προςωπικϊν του δεδομζνων, κακϊσ και τθ
διαγραφι του από μζλοσ μζςω ενόσ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ςτθ φόρμα επικοινωνίασ του
ιςτοτόπου και ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτουσ παρόντεσ όρουσ – πολιτικι απορριτου.
Διάρκεια
Ο χριςτθσ κατανοεί και αποδζχεται ότι ο ιςτότοποσ διατθρεί το αποκλειςτικό δικαίωμα να
διακόψει τθ χριςθ του/των κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ του ι/και να διακόψει τθ διάκεςθ
του περιεχομζνου του ςτουσ χριςτεσ/μζλθ, ιδίωσ δε, όταν πιςτεφει ότι ζχουν παραβιάςει το
γράμμα και το πνεφμα των παρόντων όρων χριςθσ, κακϊσ και τισ ίδιεσ τισ υπθρεςίεσ.
Αν ζχετε διαπιςτϊςει οποιαδιποτε προβλιματα ςτο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται
νομικϊν ι θκικϊν κεμάτων, ειδικότερα όςον αφορά ςτθν αναπαραγωγι του και τθ χριςθ των
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, αλλά και για οποιοδιποτε άλλο κζμα παρακαλοφμε
αποςτείλατε θλεκτρονικι επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ info@kifisia.gr

