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Άδεια χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη  

 

Οροί και Προϋποθέσεις 

 

1.Ορισμοί  

 

α. Το λογισμικό Nutraid είναι προϊόν των υπηρεσιών Oren Avital Software. Το λογισμικό 

Nutraid έχει ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του και όλοι οι 

χρήστες του λογισμικού πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν ότι δεσμεύονται από τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του  λογισμικού Nutraid όπως αναφέρεται παρακάτω. 

β. Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Nutraid στον Πελάτη περιλαμβάνουν την παροχή και χρήση 

του λογισμικού Nutraid για τον άμεσο υπολογισμό των θρεπτικών τιμών και άλλων 

πληροφοριών επισήμανσης των προϊόντων τροφίμων. Το Nutraid δεν ισχυρίζεται ότι είναι 

εμπειρογνώμονας σε συμβουλές διατροφής και δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια για το 

σκοπό αυτό. Το Nutraid καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης σε λογικά πλαίσια. 

γ. Ο Πελάτης είναι άτομο, συνεταιρισμός ή εταιρικό σώμα που συμφωνεί να εγγραφεί στo 

Nutraid και συμφωνεί να δεσμευτεί με τους όρους και προϋποθέσεις του εμπορίου, είτε 

ενεργώντας ως άτομο είτε ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος συνεταιρισμού ή νομικού 

προσώπου. 

δ.  Ο Χρήστης θα σημαίνει αυτό το όνομα που έχει εξουσιοδοτηθεί να δέχεται για 

λογαριασμό του Πελάτη όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην 

παρούσα συμφωνία. 

ε.  

2. Εμπιστευτικότητα  

 

α. Το Nutraid δεν θα αποκαλύπτει τις συνταγές, τις υπο-συνταγές, τα συστατικά του Πελάτη 

ή προσωπικά ή επαγγελματικά δεδομένα σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιήσει αυτά τα 

δεδομένα για δική του χρήση. Το Nutraid συμφωνεί να αποθηκεύει με ασφάλεια τα 
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δεδομένα του Πελάτη ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από άλλους χρήστες ή 

πελάτες της Nutraid. 

β. Το Nutraid αναλαμβάνει να κρυπτογραφήσει όλες τις συνταγές των πελατών, ώστε ο 

Πελάτης να είναι ο μόνος που μπορεί να έχει πρόσβαση. 

γ. Το Nutraid δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των συνταγών του Πελάτη από τους 

άλλους πελάτες σε περίπτωση που είναι δημοσιευμένες δημόσια ή είναι διαθέσιμες στο 

κοινό ή έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τρίτο πελάτη χωρίς πρόσβαση στα δεδομένα 

του αρχικού πελάτη. 

δ. Το Nutraid δικαιούται να χρησιμοποιεί και να παρέχει πρόσβαση στον Πελάτη από τον 

Πελάτη για τα δικά του κατασκευασμένα προϊόντα, τα οποία ο Πελάτης συμφωνεί να 

μεταβιβάσει το Nutraid για να συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων του και για πρόσβαση 

από άλλους χρήστες, υπό τον όρο ότι το Nutraid δεν πρέπει να αποκαλύψει καμία από τις 

συνταγές του Πελάτη ή να προσδιορίσει με άλλο τρόπο τον Πελάτη σε σχέση με την εν 

λόγω πρόσβαση. 

ε. Εάν κάποιος τρίτος χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδιόκτητα στοιχεία κατά παράβαση αυτού 

του τμήματος τότε ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της αγωγής 

προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω χρήση των δεδομένων που αναγνωρίζονται από 

τα μέρη πως η αποζημίωση είναι ανεπαρκής. 

 

3. Όροι και αρμοδιότητες  

  

α. Το Nutraid θα παρέχει βοήθεια σχετικά με τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση 

του λογισμικού του στο διαδίκτυο. 

β. Κάνοντας εγγραφή με το Nutraid, ο Πελάτης συμφωνεί να είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες 

των Χρηστών του. Το Nutraid θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να παρέχει στον Πελάτη 

και τους Χρήστες πρόσβαση στις υπηρεσίες του. 

γ. Ο Πελάτης δεν θα καταχραστεί, νοθεύσει ή μεταβάλει το λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο 

και δεν θα ανακαλύψει τους πηγαίους κώδικες ούτε θα αντιγράψει τη λειτουργία του ή τη 

δομή του, δεν θα λάβει αντίγραφα από τη βάση δεδομένων του ούτε θα προσπαθήσει να 

επαναδημιουργήσει το λογισμικό, ή να χρησιμοποιήσει το λογισμικό ως υπηρεσία που 

προσφέρεται σε τρίτους που δεν συμμετέχουν στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο 

Πελάτης δεν θα αντιγράφει καμία από τις ιδέες, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες ή τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο ή με οποιονδήποτε τρόπο επιχειρήσει 

να αντιγράψει, να μισθώσει, να επαναπωλήσει, να διανείμει, να μισθώσει ή να μεταβιβάσει 

δικαιώματα για δικό του προσωπικό κέρδος για τα οποία το Nutraid κατέχει τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν όλες τις πτυχές του λογισμικού. 
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δ. Το Nutraid δεν είναι υπεύθυνο για μη ανακτήσιμη απώλεια δεδομένων, σκόπιμη ή τυχαία 

διαγραφή μιας συνταγής ή δεδομένων, απώλεια δεδομένων που προέρχεται από ιούς 

υπολογιστών ή διεφθαρμένο υλικό. 

ε. Ο Πελάτης αντιπροσωπεύει, συμφωνεί και εγγυάται ότι ο Πελάτης θα χρησιμοποιήσει τις 

Υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και μόνο σύμφωνα με 

όλους τους ισχύοντες νόμους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πολιτικών και των 

νομοθεσιών που σχετίζονται με το spamming, το απόρρητο, την αισχρολογία ή τη 

δυσφήμηση). 

στ. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να συνεχίσει να αποζημιώνει το Nutraid για τυχόν 

παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ως αποζημίωση, απώλεια, υποχρέωση, 

διακανονισμό και κόστος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των νομικών και 

εμπειρογνωμόνων της Nutraid) σε οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια από φερόμενη παραβίαση 

των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της παρούσας 

Συμφωνίας ή άλλως προκύψει από τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη ή ως αποτέλεσμα 

του ισχυρισμού ότι τα δεδομένα του Πελάτη παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας ή βλάπτουν διαφορετικά αυτά είτε του Nutraid είτε ενός τρίτου μέρους. Το 

Nutraid μπορεί, κατά την κρίση της, να αφαιρέσει οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο ή να 

απαγορεύσει αμέσως ή να τερματίσει τη χρήση των υπηρεσιών από τον Πελάτη. Το Nutraid 

δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα των δεδομένων που έχουν 

εισαχθεί στη βάση δεδομένων από τον πελάτη και αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να μην εισάχθούν λανθασμένα  ή σκόπιμα λανθασμένα δεδομένα στη βάση 

δεδομένων. 

ζ. Ο Πελάτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων του Nutraid, όπως αυτή βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Συμπεριλαμβανομένου 

της χρήσης των Cookies. 

η. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι κατά την παροχή των υπηρεσιών της Nutraid μπορεί κατά τη κρίση 

του να χρησιμοποιεί ορισμένες εμπορικές επωνυμίες, ονόματα τομέων, ονόματα προϊόντων 

και υπηρεσιών και άλλες τεχνολογίες που τους ανήκουν ή έχουν άδεια και τις οποίες ο 

Πελάτης οφείλει να σέβεται και να συμμορφώνεται με το δικαίωμα της Nutraid για 

τερματισμό της χρήσης των υπηρεσιών του Πελάτη και της Nutraid έχει το δικαίωμα να 

τερματίσει αμέσως τη χρήση των υπηρεσιών από τον Πελάτη για οποιαδήποτε 

αποκαλυφθείσα ή αναμενόμενη παραβίαση των όρων της παρούσας συμφωνίας. 
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4. Πληρωμή τελών  

 

α. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται μέσω χρεωστικής κάρτας, πιστωτικής κάρτας ή PayPal. 

β. Το Nutraid διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει επιστροφή χρημάτων σε πελάτες που 

επιθυμούν να ακυρώσουν ή να υποβαθμίσουν το πιστωτικό τους σχέδιο. Αυτό δεν επηρεάζει 

τα εκ του νόμου δικαιώματα. 

 

 

5.  Τερματισμός Υπηρεσιών 

 

α. Το Nutraid δικαιούται να τερματίσει τη χρήση των υπηρεσιών από τον Πελάτη σε 

περιπτώσεις όπου το Nutraid θεωρεί ότι ο Πελάτης παραβιάζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις χωρίς καμία ευθύνη έναντι του Nutraid. 

β. Ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό του με το Nutraid ανά πάσα στιγμή. Σε 

περίπτωση τερματισμού δεν θα δοθεί στον Πελάτη καμία επιστροφή χρημάτων για τυχόν 

αχρησιμοποίητες πιστώσεις. 

γ. Ο τερματισμός της Σύμβασης μπορεί να δοθεί μόνο από τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο Nutraid και ο τερματισμός θα ισχύει μόνο όταν το Nutraid αναγνωρίσει 

την παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

δ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει εξαντλήσει όλες τις πιστώσεις του ή έχει λήξει η περίοδος 

εγγραφής του και δεν έχει αγοράσει επιπλέον χρόνο πίστωσης ή συνδρομής, το Nutraid θα 

διατηρήσει ενεργό τον λογαριασμό του Πελάτη για 12 μήνες, όπου μετέπειτα από αυτήν την 

περίοδο ο λογαριασμός του Πελάτη θα τερματιστεί και όλες οι συνταγές και οι υπο-συνταγές 

του θα διαγραφούν από τους διακομιστές του Nutraid. 

ε. Το Nutraid διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει κάθε λογαριασμό που είναι αδρανής για 

περισσότερο από ένα χρόνο. 

 

6. Εγγύηση και αποποιήσεις 

 

α. Το Nutraid θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διατήρηση ενός 

επιπέδου υπηρεσιών συμβατού με τα ισχύοντα βιομηχανικά πρότυπα, το οποίο υπόκεινται 

σε μικρά σφάλματα και διακοπές. Οι υπηρεσίες ενδέχεται κατά διαστήματα να διακόπτονται 

από την ανάγκη της συντήρησης των προγραμμάτων, για ενημερώσεις και βελτιώσεις ή 

εξαιτίας περιστάσεων εκτός του ελέγχου του Nutraid. Το Nutraid θα καταβάλει εύλογες 

προσπάθειες για να ειδοποιήσει τους Πελάτες εκ των προτέρων για τέτοιες ενέργειες. 
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β. Το Nutraid αντλεί πληροφορίες για τη διατροφή από διάφορες αξιόπιστες πηγές δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων που παρέχεται από τους οργανισμούς 

τυποποίησης τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου, την εγκεκριμένη βιομηχανική βάση 

δεδομένων McCance και Widdowson και το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). Το Nutraid 

αντλεί επίσης δεδομένα από άλλες πηγές δεδομένων παγκοσμίως και από εξειδικευμένα 

προϊόντα που παράγονται από τρίτους. Το Nutraid δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την 

ακρίβεια οποιωνδήποτε δεδομένων στη βάση δεδομένων της. Το Nutraid παίρνει δεδομένα 

από ένα συστατικό που δημιουργείται από τον Πελάτη στην «ονομαστική αξία» και θα 

περιλαμβάνει τα δεδομένα στον υπολογισμό των συνταγών του Πελάτη. 

γ. Οι Πελάτες πρέπει να χρησιμοποιούν τις δικές τους δεξιότητες κατά τη χρήση του λογισμικού 

και να ελέγχουν την ακρίβεια του, καθώς το Nutraid δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τις καταχωρήσεις του Πελάτη στην υπηρεσία. 

δ. Το Nutraid δεν παρέχει καμία εγγύηση στον Πελάτη ότι οι Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε στοιχείο 

τους δεν παρουσιάζει σφάλματα ή ότι οι Υπηρεσίες πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

του Πελάτη. 

ε. Το Nutraid δεν θεωρείται εμπειρογνώμονας σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Οι 

συμβουλές που παρέχονται από το Nutraid ενδέχεται να μην είναι παρούσες και δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο Πελάτης καλείται ρητώς να λάβει τις κατάλληλες 

συμβουλές των ειδικών σχετικά με τις ιδιαίτερες περιστάσεις του Πελάτη. 

στ. Το Nutraid δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα που παράγονται από τις Υπηρεσίες θα είναι 

απαλλαγμένα από σφάλματα. Προτού βασιστούν στα αποτελέσματα που παράγονται από 

τις Υπηρεσίες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι Πελάτες πρέπει να αξιολογήσουν από μόνοι 

τους την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συνάφεια των αποτελεσμάτων για τους σκοπούς 

τους. 

ζ. Ο Πελάτης συμφωνεί με την υπογραφή αυτών των όρων και προϋποθέσεων ότι 

αντιλαμβάνεται ότι τα δεδομένα σύνθεσης τροφίμων προέρχονται από ένα μέσο όρο 

θρεπτικών τιμών από δείγματα. Η θρεπτική σύνθεση των τροφίμων και των συστατικών 

μπορεί να ποικίλει ουσιαστικά σε διάφορες παρτίδες και το Nutraid δεν μπορεί να παράσχει 

καμία εγγύηση και δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια των παρεχόμενων 

πληροφοριών και ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες όπως η διαφορά στα σήματα και τα 

προϊόντα, και την προμήθεια συστατικών που μπορούν και επηρεάζουν τα αποτελέσματα. 

 

7. Περιορισμός Ευθυνών  

 

α. Το Nutraid και ο Πελάτης συμφωνούν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι δίκαιοι και 

εύλογοι και ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις κριθεί 

αδικαιολόγητος ή μη εφαρμόσιμος από το νόμο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι αρμόδιο 
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δικαστήριο θα εξουσιοδοτηθεί να ξαναγράψει ή να διαγράψει τέτοιους όρους, ώστε οι όροι 

και οι προϋποθέσεις να θεωρούνται δίκαιες και εύλογες μεταξύ των μερών. 

β. Το Nutraid και οι αντιπρόσωποί του, οι δικαιοπάροχοι, οι εταίροι, οι διανομείς και οι 

υπάλληλοι δεν φέρουν καμία ευθύνη ή έχουν υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε πελάτη ή 

τρίτου όσον αφορά οποιοδήποτε αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας ή σε σχέση με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με αυτήν για  (1) τυχόν σφάλμα ή διακοπή της 

χρήσης ή για απώλεια ή ανακρίβεια ή διαφθορά δεδομένων ή το κόστος της προμήθειας 

υποκατάστατων αγαθών, υπηρεσιών, δεδομένων ή τεχνολογίας ή απώλειας 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  (2) για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, παραδειγματικές, 

παρεπόμενες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες φερόμενες 

παραβιάσεις, (3) για οποιοδήποτε θέμα που υπερβαίνει τον πραγματικό ή ευλόγως 

προβλέψιμο έλεγχο του Nutraid, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των περιστάσεων όπου έχει 

αναφερθεί το Nutraid, έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιας απώλειας ή ζημίας ή (4) 

για οποιοδήποτε ποσό που, μαζί με τα ποσά που σχετίζονται με όλες τις άλλες αξιώσεις, 

υπερβαίνει τα τέλη που καταβάλλει ο πελάτης στο Nutraid για τις υπηρεσίες βάσει της 

παρούσας συμφωνίας κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της πράξης που οδήγησε στην 

ευθύνη. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της συμφωνίας θεωρηθεί άκυρος ή μη 

εφαρμόσιμος από το νόμο, η εξαίρεση της εν λόγω ρήτρας δεν θα καταστήσει άκυρες τους 

υπόλοιπους όρου και προϋποθέσεις. 

γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνιστούν το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν 

μεταξύ του Nutraid και του πελάτη και δεν πρέπει να ενσωματωθούν άλλοι αντίθετοι όροι 

και προϋποθέσεις στη σύμβαση παροχής μεταξύ των μερών. 

δ. Το Nutraid δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση βλάβη, θάνατο, προσωπικό 

ή/και σωματικό τραυματισμό ή/και οποιαδήποτε άλλη απώλεια, άμεση, έμμεση, 

παρεπόμενη, επακόλουθη ή άλλως, με βάση την απαίτηση ότι η υπηρεσία ήταν εσφαλμένη 

προς το πελάτη, ή τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιεί το λογισμικό. 

8.  Εφαρμοστέο Δίκαιο   

 

α. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα κρατικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να 

εκδικάζουν οποιαδήποτε διαφορά στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας 

 

9. Δικαιώματα Αλλαγής Όρων και   Προϋποθέσεων 

 

α. Το Nutraid διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση στον Πελάτη. 


