
Γενικοί Όροι Χρήσης 
Συμμετέχοντες 

Τελευταία ενημέρωση στις 16 Αυγούστου 2021 

Ορισμοί 
«Η Εταιρεία» ή «LIVESTORM» ή «Εμείς»: η εταιρεία LIVESTORM SAS (απλοποιημένη 
ανώνυμη εταιρεία) (Εμπορική ονομασία «LIVESTORM») της οποίας η εταιρική έδρα 
βρίσκεται στην οδό Rodier 24, 75009 Παρίσι, ΓΑΛΛΙΑ, με αριθμό Ενδοκοινοτικού ΦΠΑ 
FR12820434439, η οποία διαχειρίζεται τον ιστότοπο livestorm.co (ο «Ιστότοπος»). 

 
«Εσείς» ή «Χρήστης»: κάθε χρήστης της Υπηρεσίας Livestorm τακτικός ή περιστασιακός, ως 
Επισκέπτης του Ιστοτόπου Livestorm ή ως Συμμετέχων. 

 
«Ιστότοπος»: το σύνολο του περιεχομένου και των σελίδων στα οποία έχει πρόσβαση ο 
Χρήστης στη διεύθυνση livestorm.co. 

 
«Υπηρεσία Livestorm»: το σύνολο των υπηρεσιών, λειτουργιών και εφαρμογών που είναι 
προσβάσιμες μέσω του Ιστοτόπου και που παρέχονται από τη LIVESTORM, συγκεκριμένα 
ένα εργαλείο διαχείρισης διαδικτυακών εκδηλώσεων. 

 
«Πελάτης»: οντότητα (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που έχει εγγραφεί στην Υπηρεσία 
Livestorm. 

 
«Συμμετέχων»: χρήστης ο οποίος, κυρίως με τη συμμετοχή του σε διαδικτυακές εκδηλώσεις 
και σε έρευνες, στέλνει και οπτικοποιεί τις πληροφορίες του με την Υπηρεσία Livestorm. 

«Περιεχόμενο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται ή μεταδίδεται στην Υπηρεσία 
Livestorm από τη LIVESTORM, τους Χρήστες ή ένα τρίτο μέρος. Αυτό περιλαμβάνει κείμενα, 
λέξεις, πληροφορίες, εικόνες, βίντεο, ήχους, δεδομένα ή υπερσυνδέσμους. 

Αυτό περιλαμβάνει κείμενα, λέξεις, πληροφορίες, εικόνες, βίντεο, ήχους, δεδομένα ή 
υπερσυνδέσμους. 

 

Άρθρο 1. Ιδιοκτησία της Livestorm - Αποδοχή των 
Γενικών Όρων Χρήσης 
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης («ΓΟΧ») καθορίζουν τους όρους χρήσης βάσει των οποίων 
ο Χρήστης (ή «Εσείς») είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Livestorm και 
τον Ιστότοπο Livestorm. 

 
Αυτοί οι ΓΟΧ αντιπροσωπεύουν μία δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και τη 
LIVESTORM. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Livestorm, αποδέχεστε 
αυτούς του ΓΟΧ. 



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ LIVESTORM, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ LIVESTORM Η ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
LIVESTORM. 

 
Η LIVESTORM διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της και ανά πάσα στιγμή, 
να αλλάξει, τροποποιήσει, συμπληρώσει ή να διαγράψει μέρη αυτών των ΓΟΧ. Θα 
ενημερώνεστε εκ των προτέρων για οποιαδήποτε τροποποίηση, πέραν των αμιγώς τυπικών. 

 
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο Livestorm ή/και την Υπηρεσία Livestorm 
αφού ενημερωθείτε για τις πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις, αυτό θα σημαίνει ότι 
αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές. Εφόσον συμμορφώνεστε με τους παρόντες Γενικούς Όρους, 
η LIVESTORM σας παραχωρεί ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο 
προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου Livestorm ή/και, κατά περίπτωση, 
της Υπηρεσίας Livestorm. 

 
Εάν οι Χρήστες παραβιάζουν τους όρους αυτούς, η LIVESTORM μπορεί να αναστείλει για 
ορισμένο χρονικό διάστημα ή να θέσει τέλος στην πρόσβασή τους. 

 

Άρθρο 2. Πρόσβαση και λειτουργία της Υπηρεσίας 
Livestorm 
2.1 Πρόσβαση στην Υπηρεσία Livestorm 

Καθώς η Υπηρεσία Livestorm προσφέρεται στο Διαδίκτυο, οι Χρήστες, για να έχουν πρόσβαση 
σε αυτήν, πρέπει να έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο. Όλα τα έξοδα τηλεφωνικών συνδέσεων και 
πρόσβασης στο διαδίκτυο βαρύνουν τους ίδιους. Η LIVESTORM δεν θέτει στη διάθεση του 
Χρήστη κανένα υλικό μέσο, ιδίως τηλεφωνική εγκατάσταση, τερματικό εξοπλισμό, λογισμικό 
ή συνδρομή, για την σύνδεσή του στον Ιστότοπο. 

 
Η LIVESTORM απλά χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Χρήστη μία περιορισμένη, μη 
αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας Livestorm και 
του περιεχομένου της. Αυτή η άδεια υπόκειται στη συμμόρφωση με τους κανόνες που 
προβλέπονται από τους παρόντες ΓΟΧ. 

 
Η LIVESTORM είναι ελεύθερη ανά πάσα στιγμή να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση 
στο σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας Livestorm ή του Ιστοτόπου, ιδίως για λόγους λειτουργίας 
ή συντήρησης, καθώς και να τροποποιήσει, να αναστείλει και να διαγράψει τον Ιστότοπο και 
να θέσει τέλος στη δημοσίευσή του στο Διαδίκτυο, χωρίς οι χρήστες να μπορούν να 
διεκδικήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

2.2 Λειτουργία της Υπηρεσίας Livestorm 

Η LIVESTORM δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Υπηρεσίας Livestorm θα είναι συνεχής και 
χωρίς σφάλματα. 

 
Η LIVESTORM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη διαθεσιμότητα, την διακοπή ή τη 
δυσλειτουργία της Υπηρεσίας Livestorm, για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως σε περίπτωση 



αποτυχίας του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, του κεντρικού υπολογιστή, 
εισβολής από τρίτους ή ανωτέρας βίας. 

Η LIVESTORM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για προβλήματα ή βλάβες που είναι εγγενή 
στη χρήση του διαδικτύου, όπως η παρουσία ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή κακόβουλου 
λογισμικού. 

 
 

Άρθρο 3. Υπηρεσίες προς τους Συμμετέχοντες 
Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Livestorm, θα πρέπει να είστε ένα φυσικό πρόσωπο 
δεκαοκτώ (18) ετών ή να έχετε συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα κατοικίας Σας 
ή να έχει λάβει τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου Σας (γονέα ή κηδεμόνα), σε 
περίπτωση που είστε ανήλικος. 

 
Έχετε μόνο το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Livestorm, μέσω μίας αυστηρά 
προσωπικής πρόσκλησης που απευθύνεται σε εσάς. 

 
Ένας Συμμετέχων μπορεί: 
• • να συμμετέχει σε διαδικτυακές εκδηλώσεις, 

 
• • να μοιράζεται εικόνες από την κάμερα web του ή να μοιράζεται την οθόνη του κατά τη 

διάρκεια διαδικτυακών εκδηλώσεων, 

• • να απαντά σε έρευνες κατά τη διάρκεια διαδικτυακών εκδηλώσεων, 
 
• • να θέτει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια διαδικτυακών εκδηλώσεων, 

 
• • να στέλνει μηνύματα συνομιλίας (chat) κατά τη διάρκεια διαδικτυακών εκδηλώσεων, 

 
• • να παρακολουθεί ξανά την εγγραφή στο τέλος της εκδήλωσης, εφόσον υπάρχει. 

 

Η ασφάλεια της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες Livestorm είναι αποκλειστικά δική σας 
ευθύνη. Η LIVESTORM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που μπορεί να υποστεί 
ο υπολογιστής σας εξαιτίας της απώλειας ή της ανταλλαγής της προσωπικής σας πρόσκλησης. 

Η LIVESTORM δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση 
σφετερισμού της προσωπικής σας πρόσκλησης. 

 
Αναγνωρίζετε επίσης ότι θεωρείται ότι είστε ο Χρήστης της προσωπικής σας πρόσκλησης και 
ότι είστε υπεύθυνος για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πρόσβασής σας στην 
Υπηρεσία Livestorm. 

 
Αναγνωρίζετε ότι Εσείς, και όχι η LIVESTORM, είστε υπεύθυνοι για όλες τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες και το περιεχόμενο που αποστέλλεται από εσάς και ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε 
την Υπηρεσία Livestorm σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 



 

Άρθρο 4. Διάρκεια 
Η πρόσβαση στην Υπηρεσία Livestorm διατίθεται στον Χρήστη για τη διάρκεια που 
προβλέπεται στην προσωπική πρόσκληση που έλαβε. 

 

Άρθρο 5. Γενικές υποχρεώσεις του Χρήστη 
Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε συσκευές, προγράμματα, αλγόριθμους ή άλλες 
αυτόματες μεθόδους όπως η «βαθεία ζεύξη», οι «ανιχνευτές», τα «ρομπότ» ή προγράμματα 
εντοπισμού ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (spider) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ή ισοδύναμη 
χειροκίνητη διαδικασία για να αποκτήσετε πρόσβαση σε, να αντιγράψετε ή να 
παρακολουθήσετε τη δομή πλοήγησης ή την παρουσίαση του Livestorm ή του Περιεχομένου 
για να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε δεδομένα, έγγραφα ή πληροφορίες με 
μέσα που δεν έχουν γίνει σκόπιμα διαθέσιμα σε εσάς από τη LIVESTORM. 

 
Η LIVESTORM διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει αυτόν τον τύπο δραστηριότητας. Δεν 
πρέπει να αποπειραθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση με παράνομο τρόπο σε οποιαδήποτε ενότητα 
ή λειτουργία της Υπηρεσίας Livestorm, ούτε σε οποιοδήποτε σύστημα ή δίκτυο που είναι 
συνδεδεμένο με την Υπηρεσία Livestorm ούτε σε κάποιον διακομιστή LIVESTORM, ούτε σε 
υπηρεσίες που προσφέρονται από τη LIVESTORM, μέσω ηλεκτρονική πειρατείας, ανίχνευσης 
κωδικών πρόσβασης (sniffing) ή οποιουδήποτε άλλου παράνομου μέσου. 

 
Δεν πρέπει να αποπειραθείτε να ερευνήσετε, να αναλύσετε ή να δοκιμάσετε την ευπάθεια της 
Υπηρεσίας Livestorm ή οποιουδήποτε δικτύου που είναι συνδεδεμένο με την Υπηρεσία 
Livestorm, ούτε να παραβιάσετε τα μέτρα ασφάλειας και ταυτοποίησης που έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία Livestorm ή στα δίκτυα που έχουν συνδεθεί στην 
Υπηρεσία Livestorm. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε αντίστροφη αναζήτηση, να 
ανιχνεύετε ή να επιχειρείτε να ανιχνεύσετε πληροφορίες για τους άλλους χρήστες ή επισκέπτες 
της Υπηρεσίας Livestorm ή άλλους πελάτες της LIVESTORM, ιδιαίτερα οποιονδήποτε 
λογαριασμό της LIVESTORM του οποίου δεν είστε ο κάτοχος ή η πηγή, ούτε να 
εκμεταλλεύεστε την Υπηρεσία Livestorm ή τις υπηρεσίες που διατίθενται ή προσφέρονται στην 
ή μέσω της Υπηρεσίας Livestorm, με οποιονδήποτε τρόπο, ιδιαίτερα προσωπικές πληροφορίες 
ταυτοποίησης ή πληροφορίες που δεν είναι δικές σας, όπως αυτές εμφανίζονται στην Υπηρεσία 
Livestorm. 

 
Δεσμεύεστε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα επιβάρυνε υπερβολικά ή 
αδικαιολόγητα την υποδομή της Υπηρεσίας Livestorm, του Ιστοτόπου ή των συστημάτων ή 
των δικτύων της LIVESTORM ή οποιοδήποτε σύστημα ή δίκτυο που είναι συνδεδεμένο με την 
υπηρεσία Livestorm ή στη LIVESTORM. 

 
Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή, λογισμικό ή υποπρόγραμμα για να 
παρέμβετε ή να προσπαθήσετε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Livestorm 
ή σε οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται στον ιστότοπο ή στην Υπηρεσία ή στη χρήση 
της Υπηρεσίας Livestorm από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

 
Δεν πρέπει να πλαστογραφείτε τις επικεφαλίδες ή να χειρίζεστε τα αναγνωριστικά με 
οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να συγκαλύπτετε την προέλευση ενός μηνύματος ή μίας μετάδοσης 



που αποστέλλεται στην LIVESTORM στην ή μέσω της Υπηρεσίας Livestorm ή μίας υπηρεσίας 
που παρέχεται στην ή μέσω της Υπηρεσίας Livestorm. Δεν πρέπει να προσποιείστε ότι είστε ή 
ότι εκπροσωπείτε κάποιον άλλο, ούτε να παρουσιάζεστε ως ένα άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο. 

 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Livestorm ή το Περιεχόμενό της για παράνομο 
σκοπό ή για σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους ή με σκοπό να 
ενθαρρύνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιοδήποτε 
δικαίωμα της LIVESTORM ή τρίτων. 

 

Άρθρο 6. Υποχρεώσεις Χρήστη σε σχέση με το 
περιεχόμενο 
Υπενθυμίζεται ότι μόνο ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που μεταδίδει στο 
Διαδίκτυο, στην Υπηρεσία Livestorm και στον δικό του χώρο. Σε καμία περίπτωση η 
LIVESTORM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο που δημιουργείται από 
τον Χρήστη. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι το περιεχόμενό του δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων 
και κυρίως: 

 
6.1 Πρόδηλα παράνομο περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να υποκινεί το μίσος, τη βία, την 
ανορεξία, την παρασκευή και χρήση εκρηκτικών, την αυτοκτονία, τον ρατσισμό, τον 
αντισημιτισμό, την ξενοφοβία, την ομοφοβία ή τη δημόσια υπεράσπιση εγκλημάτων πολέμου 
ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. 

 
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει 
παιδοφιλικό ή παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα. 

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήση δεν πρέπει να προτρέπει τη διάπραξη 
εγκλήματος, αδικήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας ή να ενθαρρύνει την αυτοκτονία. 

 
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να υποκινεί τις διακρίσεις εις 
βάρος ενός ατόμου ή μίας ομάδας ατόμων επειδή ανήκουν σε μία εθνοτική ομάδα, μία 
θρησκεία, μία φυλή ή λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή τυχόν αναπηρίας τους. 

 
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για την καταπολέμηση του πρόδηλα παράνομου 
περιεχομένου που προβλέπονται από τον νόμο της 21 Ιανουαρίου 2004 περί εμπιστοσύνης στην 
ψηφιακή οικονομία, η LIVESTORM ενδέχεται να οφείλει να διατηρεί δεδομένα σύνδεσης των 
Χρηστών, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο που ανταλλάσσεται μέσω εσωτερικών 
μηνυμάτων. 

 

6.2 Περιεχόμενο που μπορεί να επισύρει δικαστική προσφυγή 

Ο Χρήστη αναλαμβάνει να λάβει γνώση πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση των κανόνων και 
των ορίων που σχετίζονται με την ελευθερία της έκφρασης. Η ελευθερία της έκφρασης 
επιτρέπει την άσκηση κριτικής και την αναφορά επαληθευμένων και αποδεδειγμένων 
πληροφοριών. Δεν επιτρέπει τη συκοφαντία και τη δυσφήμηση. Οποιαδήποτε συκοφαντία, 



δυσφήμηση ή ισχυρισμός ανακριβών ή σκόπιμα περικομμένων πληροφοριών με σκοπό να 
αλλάξει το νόημά τους μπορεί να οδηγήσει σε δίωξη του συντάκτη τους. 

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να προσβάλλει ή να αντιβαίνει 
στη δημόσια τάξη, στα χρηστά ήθη ή να μπορεί να προσβάλλει την ευαισθησία των ανηλίκων. 

 
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να έχει πορνογραφικό 
χαρακτήρα. 

 
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα της 
φήμης, της ιδιωτικής ζωής και της εικόνας τρίτων. 

 
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να είναι συκοφαντικό ή 
δυσφημιστικό, με τη στενή έννοια του όρου. 

 
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να προσβάλλει την εικόνα και τη 
φήμη ενός εμπορικού σήματος ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. 

Η ελευθερία της έκφρασης επιτρέπει την κριτική εφόσον είναι αντικειμενική, αιτιολογημένη 
και σχετίζεται με πραγματικά γεγονότα. 

 
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να προσβάλλει την ασφάλεια ή 
την ακεραιότητα οποιουδήποτε Κράτους ή επικράτειας. 

 
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να επιτρέπει σε τρίτους να 
αποκτούν πειρατικά λογισμικά, σειριακούς αριθμούς λογισμικού ή οποιοδήποτε λογισμικό που 
θα μπορούσε να βλάψει ή να παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα ή την 
περιουσία τρίτων. 

 
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. 

 
6.3 Δικαίωμα στην εικόνα και την πνευματική ιδιοκτησία 

Ο Χρήστης μίας διαδικτυακής εκδήλωσης αποδέχεται ρητά την απεικόνιση, τη χρήση και τη 
μετάδοση της εικόνας του στο πλαίσιο της εγγραφής μίας διαδικτυακής εκδήλωσης. 

 
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά τη χρήση ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή ενός 
δικαιώματος στην εικόνα ενός Χρήστη για τη μετάδοση μίας διαδικτυακής εκδήλωσης θα είναι 
αποκλειστική ευθύνη του διοργανωτή της εκδήλωσης. Η LIVESTORM δεν θα μπορεί σε καμία 
περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάποια παραβίαση των δικαιωμάτων εικόνας ή 
πνευματικής ιδιοκτησίας από κάποιον Χρήστη της 

 

Άρθρο 7. Πνευματική ιδιοκτησία - εμπορικά 
σήματα 
Το σύνολο των κειμένων, των γραφικών, των διεπαφών χρήστη, των οπτικών διεπαφών, των 
φωτογραφιών, των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων, των ήχων, των μουσικών, των 
απεικονίσεων και των κωδικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (που αποκαλούνται συλλογικά με 
τον όρο «Πνευματικό περιεχόμενο»), ιδιαίτερα ο σχεδιασμός, η δομή, η επιλογή, ο 



συντονισμός, η έκφραση, η εμφάνιση και η χρηστικότητα, η παρουσίαση και η διάταξη αυτού 
του Πνευματικού περιεχομένου, το οποίο εμφανίζεται στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία 
Livestorm ανήκει, ελέγχεται ή εκχωρείται με άδεια από ή στην LIVESTORM και 
προστατεύεται από το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία και 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 
Εκτός εάν αναφέρεται ρητά σε αυτούς τους Γενικούς Όρους, κανένα μέρος της Υπηρεσίας 
Livestorm, του Ιστοτόπου ή οποιοδήποτε Πνευματικό περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί, 
να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευτεί, να 
παρουσιαστεί στο κοινό, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί ή διαδοθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο [συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού (mirroring)]σε άλλον 
υπολογιστή, διακομιστή, ιστότοπο ή μέσο δημοσίευσης ή διάδοσης ή για οποιαδήποτε 
εμπορική επιχείρηση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της LIVESTORM. 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
LIVESTORM που σκόπιμα διατίθενται από τη LIVESTORM για λήψη, υπό την προϋπόθεση 
ότι (1) δεν διαγράφετε τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων στα αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων, (2) χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για προσωπική χρήση και για μη 
εμπορικούς σκοπούς και δεν αντιγράφετε ή δημοσιεύετε αυτές τις πληροφορίες σε υπολογιστή 
δικτύου και δεν τις διανέμετε με οποιοδήποτε μέσο, (3) δεν τροποποιείτε αυτές τις πληροφορίες 
και (4) δεν παρέχετε ουδεμία δέσμευση ή εγγύηση ως προς το περιεχόμενο αυτών των 
εγγράφων. 

 
Υπενθυμίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παράγεται από τον Χρήστη κατά τη διάρκεια μίας 
διαδικτυακής εκδήλωσης παραμένει ιδιοκτησία του Πελάτη και ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
μεταβίβαση περιουσίας προς όφελος της LIVESTORM. 

 

Άρθρο 8. Ευθύνη και Εγγυήσεις 
Η LIVESTORM θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει την καλή λειτουργία της 
Υπηρεσίας και για να σας παρέχει την Υπηρεσία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

 
Ωστόσο, η LIVESTORM δεν έχει υποχρέωση παρά για τα μέσα που αφορούν την πρόσβαση 
και τη χρήση της Υπηρεσίας. Η LIVESTORM δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες που 
προσφέρονται από την Υπηρεσία θα είναι πάντα διαθέσιμες και χωρίς τυπογραφικά, τεχνικά ή 
άλλα σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν ή ότι οι Υπηρεσίες ή οι διακομιστές που την 
φιλοξενούν δεν περιέχουν ιούς ή σφάλματα. 

 
Η Υπηρεσία μπορεί να διακοπεί προσωρινά από τη LIVESTORM, χωρίς αυτή να υπέχει 
ουδεμία ευθύνη, για λόγους συντήρησης, ελέγχου, επισκευής ή για οποιονδήποτε λόγο αφορά 
την βελτίωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

 
Επιπλέον, η LIVESTORM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο των 
Ιστοτόπων ή των προσωπικών σελίδων του Χρήστη (Ιστότοποι, προσωπικά ιστολόγια του 
Χρήση, η πρόσβαση στα οποία πραγματοποιείται εντός ή εκτός του Livestorm). Ο Χρήστης 
αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα κείμενα, 
τις εικόνες, τα βίντεο, τα δεδομένα, τα αρχεία ή τα προγράμματα που περιέχονται στον 
προσωπικό του χώρο ή στην προσωπική του σελίδα. 



Ο Χρήστης δεν μπορεί να καθιστά τη LIVESTORM υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, 
αξίωση, διαφορά, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των νομικών δαπανών και των 
δαπανών υπεράσπισης, τις οποίες αξιώνει ένας τρίτος ή κάποιος άλλος χρήστης λόγω του 
προσωπικού του χώρου ή της προσωπικής σελίδας του. 

 
Η LIVESTORM, στο πλαίσιο των παρόντων ΓΟΧ, αναλαμβάνει υποχρέωση για τα μέσα και 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή έμμεση ζημία 
οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει από τη διαχείριση, τη χρήση, τη λειτουργία, τη διακοπή ή 
τη δυσλειτουργία της υπηρεσίας. 

 
Η LIVESTORM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοτόπων, 
για τη λειτουργία ή για την πρόσβαση σε αυτούς τους ιστοτόπους. Η LIVESTORM δεν εγκρίνει 
και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προϊόντα ή της υπηρεσίες 
που πωλούνται σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστοτόπους. 

 
Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τους συνδέσμους υπερκειμένου 
και τις διαδικτυακές διευθύνσεις που περιλαμβάνει στον ιστότοπό του ή στην προσωπική του 
σελίδα και εγγυάται στη LIVESTORM, τις θυγατρικές της, τους διευθυντές της, τους 
εκπροσώπους και τους υπαλλήλους της έναντι σε οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση σχετικά με 
αυτούς τους συνδέσμους. 

 
Η LIVESTORM δεν παρέχει εγγύηση έναντι και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την 
απώλεια ή την αλλοίωση αρχείων ή δεδομένων που ο Χρήστης μεταφέρει στον προσωπικό του 
χώρο στην Υπηρεσία Livestorm. 

 
Ο Χρήστης αποδέχεται ότι μεταφέρει τα δεδομένα και τα αρχεία του με αποκλειστική του 
ευθύνη και εν γνώσει του. Είναι ευθύνη του χρήστη να προβεί σε οποιαδήποτε μέτρο 
διασφάλισης που μπορεί να είναι απαραίτητο. 
 
Σε κάθε περίπτωση, κάθε ευθύνη που θα μπορούσε να αναληφθεί από την LIVESTORM στο 
πλαίσιο αυτών των Γενικών Όρων περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στις άμεσες 
πραγματικές ζημίες που υπέστη ο Χρήστης και δεν πρέπει να υπερβαίνει, όλες τις αθροισμένες 
βλάβες και ζημιές, το συνολικό ποσό που πληρώνει ο Χρήστης αφορά το έτος που προηγείται 
αυτών των ζημιών. Οποιαδήποτε διαδικασία κατά της LIVESTORM πρέπει να ξεκινήσει εντός 
ενός (1) έτους από τη σχετική ζημία. 

 

Άρθρο 9. Προσωπικά δεδομένα 
Η LIVESTORM υποχρεούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά 
δεδομένα («Δεδομένα») του Χρήστη υπό τους όρους που προβλέπονται στην Πολιτική 
Προστασίας Δεδομένων. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και το περιεχόμενό της 
αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης. 

 
Σύμφωνα με αυτά, η LIVESTORM διασφαλίζει στον Χρήστη τη συλλογή και επεξεργασία των 
Δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αριθ. 78-17 της 6 Ιανουαρίου 1978 
σχετικά με την πληροφορική, τα αρχεία δεδομένων και τις ελευθερίες, όπως έχει τροποποιηθεί 
(εφεξής «Νόμος για την Πληροφορική και τις Ελευθερίες») και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 (ο «Κανονισμός»). 

 
Ο Χρήστης καλείται να συμβουλευτεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, όπου 
παραπέμπεται για μία λεπτομερέστερη περιγραφή των όρων συλλογής και επεξεργασίας των 
Δεδομένων του Χρήστη. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την Πληροφορική και τις Ελευθερίες και του 
Κανονισμού, ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής των Δεδομένων του, 



περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία τους, δικαίωμα καθορισμού των οδηγιών σχετικά 
με την αποθήκευση, διαγραφή και κοινοποίηση των Δεδομένων του μετά τον θάνατό του και 
δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων του. 



Ο Χρήστης ασκεί τα δικαιώματά του: 
 

- μέσω του προσωπικού του χώρου, 
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: privacy@livestorm.co, 
- μέσω ταχυδρομείου υπόψη της Livestorm – υπηρεσία διαχείρισης προσωπικών 

δεδομένων, στη διεύθυνση οδός Rodier 24, 75009, Παρίσι. 

Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής του 
απευθείας από τον προσωπικό του χώρο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. 

 
Η LIVESTORM εγγυάται την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών μέσων προστασίας, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

 
Η LIVESTORM θα ενημερώνει την αρμόδια αρχή (στην Ελλάδα, την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-ΑΠΔΠΧ) ή/και τον ενδιαφερόμενο για τυχόν 
παραβιάσεις που καλύπτονται από τον Κανονισμό. 

 

Άρθρο 10. Κυρώσεις 
Σε περίπτωση παραβίασης μίας ή περισσότερων διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων, της 
σύμβασης συνδρομής ως Πελάτης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που συντάσσεται από τη 
LIVESTORM, αυτή διατηρεί το δικαίωμα να θέσει τέλος ή να περιορίσει, χωρίς πρότερη 
ειδοποίηση και κατά την αποκλειστική της κρίση, τη χρήση και την πρόσβασή σας στην 
Υπηρεσία Livestorm, στο λογαριασμό σας ή σε όλες τις άλλες υπηρεσίες της LIVESTORM. 

 

Άρθρο 11. Τροποποίηση 
Η LIVESTORM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους ΓΟΧ ανά πάσα στιγμή. 

 
Κάθε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ανάρτησή της στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία 
Livestorm. Η LIVESTORM δεσμεύεται να ενημερώνει εκ των προτέρων τους Χρήστες μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με ανάρτηση στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία Livestorm. Ο 
Χρήστης θα πρέπει να αποδεχτεί την τροποποίηση για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία 
Livestorm. 

 
Η LIVESTORM είναι ελεύθερη να προσθέσει και να αφαιρέσει υπηρεσίες από το Livestorm 
ή/και να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά του και τους όρους χρήσης. Η LIVESTORM 
δεσμεύεται να ενημερώνει εκ των προτέρων τους Χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή με ανάρτηση στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία Livestorm. 

 
Ο Χρήστης ενδέχεται να υποχρεωθεί στο πλαίσιο της χρήσης της υπηρεσίας Livestorm ή μέσω 
αυτής, να χρησιμοποιεί υπηρεσίες ή να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που παρέχεται από 
τρίτους. Η LIVESTORM αποποιείται κάθε ευθύνη για τις εν λόγω υπηρεσίες και περιεχόμενο, 
για την οποία δεν φέρει ευθύνη, και για τις οποίες το τρίτο μέρος που παρέχει την υπηρεσία ή 
το περιεχόμενο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Χρήστη. 

 
Η LIVESTORM δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που 
προκύπτουν στο πλαίσιο ανταλλαγών που γίνονται εκτός της Υπηρεσίας Livestorm, ακόμα και 
μεταξύ χρηστών. 



Άρθρο 12. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία 
Ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, οι παρόντες ΓΟΧ 
διέπονται αποκλειστικά από το Γαλλικό δίκαιο. 

 
Η Γαλλική έκδοση υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης έκδοσης των ΓΟΧ. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια διάσταση του διαδικτύου, υπενθυμίζεται ότι οι Χρήστες 
οφείλουν να συμμορφώνονται επιπρόσθετα στους κανόνες που ισχύουν στην επικράτεια εντός 
της οποίας επισκέπτονται τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Livestorm. 

 
Συνεπώς, υπενθυμίζεται ότι εναπόκειται στους Χρήστες να ελέγχουν εκ των προτέρων τη 
νομιμότητα των ενεργειών που πραγματοποιούν μέσω του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών 
Livestorm σε σχέση με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στην επικράτεια εντός 
της οποίας εκτελούν αυτές τις ενέργειες και λειτουργίες. Σε περίπτωση διαφοράς ή αξίωσης 
από τον Χρήστη, τη LIVESTORM ή κάποιον τρίτο, σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας, μόνο 
η έκδοση αυτών των ΓΟΧ που θα διατίθεται στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία Livestorm θα 
έχει δεσμευτική ισχύ μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ανεξάρτητα από την ημερομηνία των 
επίμαχων περιστατικών. 

 
Η LIVESTORM και ο Χρήστης πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με απόλυτη 
καλή πιστή. Σε περίπτωση διαφωνιών σχετικά με την ερμηνεία, την εγκυρότητα και τις 
συνέπειες αυτών των Γενικών Όρων, ο Χρήστης καλείται να επικοινωνήσει με την υπηρεσία 
βοήθειας στην ακόλουθη διεύθυνση: [hello@livestorm.co] 

 

Άρθρο 13. Κάτοικοι της Καλιφόρνια 
Αυτή η ρήτρα είναι έγκυρη και νομικά δεσμευτική μόνο εάν ο Χρήστης αποτελεί μέρος των 
Γενικών Όρων Χρήσης του LIVESTORM. Αυτή η ρήτρα σχετικά με το Νόμο για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών της Καλιφόρνια (California Consumer 
Privacy Act - CCPA) ισχύει για προσωπικές πληροφορίες (όπως ορίζονται στο CCPA) που 
παρέχονται στο LIVESTORM από τον Χρήστη. 

 
Υπό το πρίσμα του Νόμου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών της 
Καλιφόρνια του 2018 («CCPA»), σας παρέχουμε αυτή την πληροφόρηση ως πάροχος 
υπηρεσιών που καλείται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως αυτά ορίζονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία), προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή 
επαρκείς συμβατικούς όρους. Ο όρος «εφαρμοστέο δίκαιο» αναφέρεται σε όλους τους νόμους, 
κανονισμούς, πρότυπα, κανονιστικές κατευθύνσεις και οδηγίες αυτορρύθμισης που ενδέχεται 
να ισχύουν σχετικά με τη διαχείριση των Δεδομένων σας. Οι εφαρμοστέοι νόμοι 
περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, το Νόμο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των 
καταναλωτών της Καλιφόρνια (Αστ. Κωδ. της Καλιφόρνια §1798.100 - 1798.199). 

 
Ως πάροχος υπηρεσιών, θα συλλέγουμε, θα διατηρούμε, θα χρησιμοποιούμε, θα 
αποκαλύπτουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για να 
εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς εσάς βάσει της συμφωνίας μας, για λειτουργικούς 
σκοπούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, 
εξαιρουμένου οποιουδήποτε άλλου σκοπού. 



Δεν θα προβούμε σε πώληση των προσωπικών σας στοιχείων ούτε θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά 
σας στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς. 

 
Πιστοποιούμε ότι κατανοούμε και θα συμμορφωθούμε με τους περιορισμούς και τις 
υποχρεώσεις που διαλαμβάνονται στη νομοθεσία του Αστ. Κωδ. της Καλιφόρνια § 
1798.140(w)(2). Σε περίπτωση ανακολουθίας ή σύγκρουσης μεταξύ των όρων και των 
προϋποθέσεων αυτής της ρήτρας και αυτών των ΓΟΧ ή της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, 
οι τελευταίοι υπερισχύουν όσον αφορά τα Δεδομένα προσώπων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο. 

 
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το CCPA στην LIVESTORM ή για να ασκήσετε τα 
δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το privacy@livestorm.co. 


