WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG
Hellenic Open University (HOU) oferuje usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem swojej
strony internetowej (np. e-mail, obszar edukacji cyfrowej), pod poniższymi warunkami
użytkowania, które użytkownicy powinni uważnie przeczytać i korzystać usług tylko wtedy,
gdy w pełni je akceptują. Szczegółowe warunki, aktualizacje lub/i zgody mogą być wymagane
na niektórych stronach/usługach tej instytucji.
A. POLITYKA PRYWATNOŚCI
DANE OSOBOWE
• HOU gromadzi i przetwarza Dane Osobowe zawarte na swojej Stronie Internetowej
oraz w prowadzonych przez siebie plikach elektronicznych, za zgodą osób fizycznych,
wyłącznie dla celów edukacyjnych, badawczych, statystycznych i administracyjnych tej
instytucji i przez okres niezbędny wyłącznie dla tych celów, zgodnie z obowiązującym
prawem i Rozporządzeniem 2016/679 i nie dokonuje ich dalszego wykorzystania bez
wyraźnej zgody osób, których one dotyczą.
• HOU oświadcza, że podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
zapewnić, że z definicji przetwarzane są tylko dane niezbędne do celów edukacyjnych,
badawczych, statystycznych i administracyjnych, a także dane, których zachowanie jest
wymagane przez obowiązujące przepisy prawa ze względów ekonomicznych i podatkowych.
Ponadto oświadcza, że zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych,
które gromadzi i przetwarza, ustanowiwszy strategię mającą na celu przeciwdziałanie
potencjalnym zagrożeniom.
• Studenci oraz wszyscy odwiedzający/użytkownicy serwisu internetowego mogą
kontaktować się z właściwym działem HOU, w zależności od sytuacji, w celu uzyskania
informacji o istnieniu ich danych osobowych, skorygowania nieścisłości lub uzupełnienia
niekompletnych danych, ograniczenia ich, usunięcia informacji z nimi związanych, usunięcia
lub przeniesienia ich pod pewnymi warunkami. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług
serwisu internetowego HOU tylko za zgodą rodziców lub opiekunów i nie mają obowiązku
podawania swoich danych osobowych. W przypadku podania takich danych przez osoby
niepełnoletnie, odpowiednie informacje są usuwane z serwisu internetowego natychmiast
po otrzymaniu stosownej aktualizacji.
• Studenci i wszyscy odwiedzający/użytkownicy strony internetowej są zobowiązani do
zachowania pełnej poufności i absolutnej tajemnicy w odniesieniu do danych osobowych
innych studentów, kadry nauczycielskiej i współpracowników HOU, które mogą zostać im
ujawnione i nie mogą wykorzystywać tych danych w żaden sposób, ani gromadzić,
przetwarzać lub przekazywać ich osobom trzecim (fizycznym lub prawnym), z jakiegokolwiek
powodu. Zobowiązanie to pozostaje w mocy na zawsze, to znaczy po zakończeniu procesu
edukacyjnego i ukończeniu HOU.

IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
• "Cookies" to pliki zawierające informacje, które strona internetowa (w szczególności
serwer WWW) przechowuje na komputerze użytkownika, pozwalając stronie internetowej
na odzyskanie tych informacji i dostarczenie użytkownikom odpowiednich usług przy każdym
logowaniu się do niej. Dla każdej usługi on-line Serwisu świadczonej przez HOU, na stronie
internetowej świadczonej usługi podana jest informacja o zarządzaniu-używaniu plików
cookies; prosimy o zapoznanie się z tą informacją i nie korzystanie z niej, jeśli nie wyrażają
Państwo na to zgody.
B. WARUNKI DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
• Cała zawartość strony internetowej HOU, w tym, lecz nie tylko, teksty, wiadomości,
grafiki, zdjęcia, rysunki, ilustracje, filmy, materiały audiowizualne, bazy danych,
oprogramowanie, usługi i ogólnie wszystkie rodzaje plików stanowią własność intelektualną
(prawa własności intelektualnej, prawa pokrewne, ochrona znaków towarowych, know-how,
itp.) HOU i podlegają krajowym i międzynarodowym prawom własności intelektualnej, z
wyjątkiem wyraźnie uznanych i wymienionych praw autorskich osób trzecich, podmiotów
stowarzyszonych i przedstawicielstw. W związku z tym zabronione jest wszelkiego rodzaju
wykorzystywanie, takie jak powielanie, publikowanie, kopiowanie, przechowywanie,
sprzedaż, przesyłanie, dystrybucja, udostępnianie, wykonywanie, pobieranie, przesyłanie,
tłumaczenie, modyfikowanie w jakikolwiek sposób, w części lub w formie skróconej, bez
uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody HOU.
C. WARUNKI OGÓLNE
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI - ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
• HOU udostępnia treści i usługi dostępne za pośrednictwem swojej strony
internetowej "tak jak jest" i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia o
charakterze cywilnym lub karnym, ani za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie, szczególne lub
wynikowe) studenta/użytkownika. Strona internetowa może zawierać linki do stron
internetowych osób trzecich, wyłącznie w celach informacyjnych, bez przyjmowania lub
akceptowania poglądów, działań lub treści, które wyrażają, publikują lub zamieszczają.
Poprzez aktywację tych linków, uczeń/użytkownik opuszcza stronę internetową HOU i
podlega warunkom użytkowania osób trzecich, które ponoszą wyłączną odpowiedzialność za
zawartość swoich stron internetowych lub za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku
ich użytkowania.
• Strona internetowa świadczy usługi dla studentów/użytkowników poprzez ich
rejestrację z hasłem. W trakcie korzystania z tych usług studenci/użytkownicy ponoszą
wyłączną i osobistą odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane w ramach ich hasła i

są wyłącznie odpowiedzialni za ostrożne i zgodne z prawem korzystanie z ich konta. HOU nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty osób trzecich wynikające z
działań studentów/użytkowników za pośrednictwem strony internetowej.
• HOU dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie swojej sieci, ale nie
gwarantuje poprawności, kompletności lub dostępności treści, stron internetowych, usług,
opcji lub wyników ich wykorzystania, ani też działania swoich serwerów bez zakłóceń, innego
rodzaju błędów lub wolnych od wirusów, złośliwego oprogramowania lub podobnych
elementów. W związku z tym HOU nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym wypadku, za
jakiekolwiek straty poniesione przez studenta/użytkownika stron internetowych, usług, opcji
i treści zawartych w Serwisie.
• Studenci/użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone na stronach internetowych HOU, wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z
przeznaczeniem korzystania z odpowiednich usług.
• E-maile wysyłane z konta HOU (np. x@eap.gr) wraz z załącznikami są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób, do których są adresowane. Jeśli jednak taki e-mail
zostanie odebrany przez osobę do tego nie upoważnioną, powinna ona zwrócić go nadawcy,
nie czyniąc z niego żadnego użytku, ponieważ przechowywanie, czytanie, przesyłanie,
wskazywanie, ujawnianie, ogłaszanie lub jakikolwiek inny rodzaj wykorzystania jakichkolwiek
informacji zawartych w wiadomości jest niezgodny z prawem.
• HOU podjął wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby upewnić się, że wysyłane emaile i załączone do nich pliki zostały sprawdzone pod kątem obecności wirusów lub innego
złośliwego oprogramowania, jednak to na odbiorcy spoczywa odpowiedzialność za
sprawdzenie braku wirusów i złośliwego oprogramowania przed otwarciem jakichkolwiek
załączników.
JURYSDYKCJA, SKUTECZNOŚĆ I ZMIANY
• Warunki korzystania z usług elektronicznych serwisu internetowego HOU, jak również
wszelkie ich zmiany i uzupełnienia są regulowane i uzupełniane przez prawo greckie, prawo
Unii Europejskiej oraz odpowiednie traktaty międzynarodowe. Każde postanowienie
powyższych warunków, które stanie się sprzeczne z prawem, traci moc, bez wpływu na
ważność pozostałych warunków. Sądami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów
wynikających z niniejszego dokumentu są sądy w Patras.
• HOU jednostronnie zastrzega sobie prawo do uzupełnienia, zmiany treści lub usług na
stronie internetowej i warunków korzystania z niej, gdy uzna to za konieczne. Z tego
powodu, studenci / użytkownicy są zachęcani do regularnego odwiedzania tej strony.

