
Όροι Χρήσης 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ («ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ») 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOOKO® ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΤΗΣ («GLOOKO»). ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΑ 
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΧΡΗΣΤΗ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ GLOOKO 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, 
ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ WEB), ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, 
ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ GLOOKO [ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ «Η(ΟΙ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ(ΕΣ)»]. 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΝΟΜΙΜΗ 
ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. 
 
Υπηρεσίες 
Οι Υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για να Σας βοηθήσουν («Εσάς », τον 
«Χρήστη») στη διαχείριση του διαβήτη. Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες 
μόνο σε άτομα που είναι ενήλικες ή σε παιδιά, η χρήση από τα οποία 
επιβλέπεται από γονέα ή/και νόμιμο κηδεμόνα. Οι Υπηρεσίες 
(συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε περιεχομένου) 
παρέχονται αποκλειστικά για δική Σας προσωπική, μη εμπορική χρήση. 
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που δεν 
συνάδει με (i) τους παρόντες Όρους Χρήσης ή (ii) με οποιονδήποτε και 
όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
 
Μη Ιατρικές Συμβουλές ή Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης 
Οι Υπηρεσίες δεν έχουν σκοπό να παρέχουν αποφάσεις θεραπείας ή να 
χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο επαγγελματικών συμβουλών 
υγειονομικής περίθαλψης. Η Glooko και οι Υπηρεσίες δεν προσφέρουν 
ούτε παρέχουν οποιεσδήποτε ιατρικές συμβουλές, ενώ οι Υπηρεσίες και 
το περιεχόμενο που παρέχονται ή προσπελάζονται μέσω των 



Υπηρεσιών έχουν μόνο ενημερωτικό σκοπό. Κατανοείτε ότι η Glooko 
δεν αποτελεί επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης και ότι η Glooko 
δεν προσφέρει ιατρικές συμβουλές ή διαγνώσεις ούτε συμμετέχει σε 
άσκηση της ιατρικής ή σε παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 
οποιουδήποτε είδους. Οι Υπηρεσίες μας δεν προορίζεται να 
υποκαταστήσουν τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές, τη διάγνωση 
ή τη θεραπεία και προσφέρονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς 
σκοπούς. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη της 
κατάλληλης θεραπείας για τις παθήσεις του. Να αναζητάτε πάντοτε τις 
συμβουλές του ιατρού σας ή άλλου καταρτισμένου παρόχου 
υγειονομικής περίθαλψης και να του υποβάλετε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις αναφορικά με την ιατρική σας κατάσταση ή τη χρήση (ή τη 
συχνότητα) οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής ή 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Ποτέ μην αγνοείτε τις επαγγελματικές 
ιατρικές συμβουλές και μην καθυστερείτε να τις ζητάτε, λόγω κάποιου 
σχολίου που έχετε διαβάσει αναφορικά με τις Υπηρεσίες μας. 
 
Την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες στις 
οποίες προβαίνετε με βάση τις πληροφορίες και τα υλικά που είναι 
διαθέσιμα μέσω των Υπηρεσιών φέρετε εσείς. Επαφίεστε σε 
οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από την Glooko ή σε σχέση με 
τις Υπηρεσίες, αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. 
 
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή άλλον καταρτισμένο πάροχο 
υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με μια ιατρική κατάσταση, ή προτού 
λάβετε οποιοδήποτε φάρμακο, αλλάζοντας τη δίαιτά σας ή ξεκινώντας 
ή διακόπτοντας οποιαδήποτε πορεία θεραπείας. 
 
Η GLOOKO ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΠΟΡΕΙΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
 



Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίζετε έκτακτη ανάγκη 
ιατρικής φύσης, καλέστε αμέσως τον γιατρό σας ή τον αριθμό έκτακτης 
ανάγκης που χρησιμοποιείται στην τρέχουσα τοποθεσία σας (για 
παράδειγμα, το 911 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 112 στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση). 
 
Εγγραφή Λογαριασμού 
Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε 
έναν λογαριασμό με όνομα χρήση και κωδικό πρόσβασης. Αποτελεί 
δική σας υποχρέωση να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε 
είναι πλήρεις, ακριβείς, μη παραπλανητικές και ασφαλείς. Δεν μπορείτε 
να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή ένα όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης με τη χρήση των ονομάτων και των στοιχείων άλλου 
ατόμου ή με τη χρήση λέξεων που αποτελούν εμπορικά σήματα ή 
ιδιοκτησία άλλου μέρους (συμπεριλαμβανομένων των δικών μας) ή 
είναι χυδαίες, αισχρές ή ακατάλληλες με άλλον τρόπο. Η Glooko 
διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε αναστολή ή να τερματίσει τη 
λειτουργία οποιουδήποτε λογαριασμού, με ή χωρίς ειδοποίηση. 
 
Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε στην Glooko θα είναι ακριβείς, 
πλήρεις και ενημερωμένες. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για τη 
δραστηριότητα που υπάρχει στον λογαριασμό σας και για τη 
διατήρηση της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε πληροφοριών 
εισάγετε στις Υπηρεσίες. Δεν θα χρησιμοποιείτε και δεν θα 
προσπελάζετε τον λογαριασμό άλλου χρήστη χωρίς τη ρητή άδεια του 
άλλου χρήστη. Θα ειδοποιείτε αμέσως την Glooko γραπτώς για 
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή 
οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας που σχετίζεται με τον 
λογαριασμό την οποία θα αντιληφθείτε. 
 



Εάν έχετε ξεχάσει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, η 
Glooko θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email που δηλώσατε για να 
σας στείλει το όνομα ή τον προσωρινό κωδικό πρόσβασής σας. Αν, για 
οποιονδήποτε λόγο, υποπτεύεστε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός 
πρόσβασής σας έχουν γνωστοποιηθεί ή ληφθεί από άλλο άτομο, θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Έχετε υπόψη ότι η Glooko 
δεν επικοινωνεί ποτέ με τους χρήστες για να τους ζητήσει να 
επιβεβαιώσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους ή 
άλλα στοιχεία. 
 
Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες για φορητή συσκευή για να εισάγετε και 
να διατηρείτε τις προσωπικές πληροφορίες σας, κατανοείτε ότι εσείς 
είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την ασφάλεια της φορητής 
συσκευής σας και των σχετικών διαπιστευτηρίων (όπως τα 
αναγνωριστικά χρήστη και οι κωδικοί πρόσβασης). Αν αφήσετε τη 
φορητή συσκευή σας χωρίς επίβλεψη ή εάν χαθεί ή κλαπεί, κατανοείτε 
ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να προσπελαστούν από 
άλλα άτομα. 
 
Εξοπλισμός Υπολογιστή, Πρόσβαση Προγράμματος Περιήγησης και 
Υπηρεσίες Διαδικτύου  
Με εξαίρεση τις Υπηρεσίες, ευθύνεστε για τη λήψη, την εγκατάσταση, 
τη διατήρηση και τη λειτουργία όλου του λογισμικού, του υλικού ή 
άλλου εξοπλισμού (συλλογικά, τα «Συστήματα») που χρειάζεστε για 
την προσπέλαση και τη χρήση των Υπηρεσιών. Αυτή η ευθύνη 
περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την εκ μέρους σας χρήση 
ενημερωμένων προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο και του 
καλύτερου λογισμικού κρυπτογράφησης, προστασίας από ιούς, 
spyware και ασφάλειας διαδικτύου που κυκλοφορεί στην αγορά. 
Επιπλέον, έχετε την ευθύνη για την απόκτηση των υπηρεσιών 
διαδικτύου μέσω του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που επιλέξατε, 
για οποιεσδήποτε και όλες τις χρεώσεις που επιβάλλει ο εν λόγω 
πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και για οποιεσδήποτε χρεώσεις 
επιβάλλει ο πάροχος Υπηρεσιών επικοινωνίας. Αναγνωρίζετε ότι 
υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι ασφάλειας, καταστροφής, σφάλματος 
μετάδοσης και διαθεσιμότητας πρόσβασης, που σχετίζονται με τη 
χρήση ανοικτών δικτύων, όπως το διαδίκτυο, και διά της παρούσης 



αναλαμβάνετε ρητώς την ευθύνη των εν λόγω κινδύνων. Αναγνωρίζετε 
ότι ευθύνεστε για την ασφάλεια των δεδομένων των Συστημάτων που 
χρησιμοποιείτε για την προσπέλαση των Υπηρεσιών, καθώς και για τη 
μετάδοση και τη λήψη πληροφοριών που χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
Συστήματα. Αναγνωρίζετε ότι υποβάλατε αίτημα πρόσβασης σε 
συγκεκριμένες Υπηρεσίες για δική σας ευκολία, πραγματοποιήσατε τη 
δική σας ανεξάρτητη αξιολόγηση της επάρκειας του Διαδικτύου και των 
Συστημάτων και ότι είστε ικανοποιημένοι με αυτήν την αξιολόγηση. Η 
Glooko δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε σφάλματα ή προβλήματα 
προκύπτουν από δυσλειτουργία ή αστοχία του διαδικτύου ή των 
Συστημάτων σας. 
 
Αποδεκτή Χρήση 
Ως προϋπόθεση χρήσης, υπόσχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις 
Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται βάσει των Όρων 
Χρήσης ή άλλων κανόνων ή πολιτικών που εφαρμόζει η Glooko κατά 
καιρούς. Οι Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, 
οποιουδήποτε Περιεχομένου) παρέχονται αποκλειστικά για δική σας 
προσωπική, μη εμπορική χρήση. 
 
Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, ο όρος «Περιεχόμενο» 
περιλαμβάνει, ενδεικτικά, οποιαδήποτε στοιχεία, δεδομένα, κείμενα, 
φωτογραφίες, βίντεο, λογισμικό, δέσμες ενεργειών, γραφικά και 
διαδραστικά χαρακτηριστικά δημιουργούνται, παρέχονται ή 
καθίστανται προσπελάσιμα με άλλον τρόπο από την Glooko ή τους 
εταίρους της ή μέσω των Υπηρεσιών. Ως παράδειγμα και όχι ως 
περιορισμό, δεν θα προβαίνετε (και δεν θα πρέπει να επιτρέπετε σε 
κανέναν τρίτο να προβαίνει) σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία: (i) θα 
συνιστούσε παραβίαση οποιασδήποτε ισχύοντος νόμου, κανόνα ή 
κανονισμού, (ii) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, 
(iii) είναι απειλητική, καταχρηστική, παρενοχλητική, δυσφημιστική, 
συκοφαντική, παραπλανητική, δόλια, παραβιάζει το ιδιωτικό 
απόρρητο άλλου ατόμου, άδικη, χυδαία, προσβλητική ή αισχρή ή (iv) 
υποδύεται οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα. Η Glooko διατηρεί το 
δικαίωμα να καταργεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες 
οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης, 



ενδεικτικά, της λήψης αξιώσεων ή ισχυρισμών από τρίτους ή αρχές που 
σχετίζονται με τέτοιου είδους Περιεχόμενο ή εάν η Glooko πιθανολογεί 
ότι ενδέχεται να έχετε παραβιάσει τους Όρους Χρήσης) ή για κανέναν 
απολύτως λόγο. 
 
Επιπλέον, απαγορεύεται (άμεσα ή έμμεσα): (i) να προβείτε σε 
οποιαδήποτε ενέργεια επιβάλει ή ενδέχεται να επιβάλει παράλογα ή 
δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της Glooko (ή των τρίτων 
παρόχων της), (ii) να παρεμβάλλεστε ή να επιχειρήσετε να 
παρεμβληθείτε στη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε 
δραστηριοτήτων διενεργούνται στις Υπηρεσίες, (iii) να παρακάμπτετε 
οποιαδήποτε μέτρα ενδέχεται να χρησιμοποιεί η Glooko για την 
αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες (ή σε μέρη 
αυτών), (iv) να αποκρυπτογραφείτε, να κάνετε αποσυμπίληση, 
αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη σχεδίαση ή να επιχειρείτε με άλλον 
τρόπο να εξάγετε πηγαίο κώδικα ή υποκείμενες ιδέες ή αλγορίθμους 
οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών, με εξαίρεση την περιορισμένη 
έκταση κατά την οποία οι ισχύοντες νόμοι απαγορεύουν ρητά αυτού 
του είδους τον περιορισμό, (v) να τροποποιείτε, να μεταφράζετε ή να 
δημιουργείτε με άλλον τρόπο παράγωγα έργα από οποιοδήποτε μέρος 
των Υπηρεσιών ή (vi) να αντιγράφετε, να ενοικιάζετε, να διαθέτετε για 
χρηματοδοτική μίσθωση, να διανέμετε ή να μεταβιβάζετε με άλλον 
τρόπο οποιαδήποτε ή το σύνολο των δικαιωμάτων που λαμβάνετε στο 
πλαίσιο της παρούσας. 
 
Υποστήριξη 
Η Glooko προσφέρει εργαλεία υποστήριξης που βασίζονται στο email 
και ηλεκτρονικά εργαλεία υποστήριξης. Μπορείτε να προσπελάσετε 
τους πόρους υποστήριξης με μια επίσκεψη στο 
https://support.glooko.com/. Σε ορισμένες χώρες, περιοχές ή σε σχέση 
με ορισμένους εταίρους, η Glooko ενδέχεται να σας υποδείξει να 
λάβετε υποστήριξη από τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Η Glooko δεν 
αναλαμβάνει καμία δέσμευση αναφορικά με την ταχύτητα με την οποία 
θα ανταποκριθεί στο αίτημά σας για υποστήριξη ή ότι θα έχει τη 
δυνατότητα να επιλύσει οποιαδήποτε προβλήματα ενδέχεται να έχετε. 
Οποιεσδήποτε προτάσεις από την Glooko αναφορικά με τη χρήση των 
Υπηρεσιών δεν θα εκλαμβάνονται ως εγγύηση.. 



Τερματισμός 
Η Glooko ενδέχεται να τερματίσει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε 
μέρος των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον δεν κατορθώσετε 
να συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Αυτό ενδέχεται να 
προκαλέσει την κατάσχεση και την καταστροφή όλων των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας και θα 
τερματίσει αμέσως τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες 
με οποιονδήποτε τρόπο. Αν επιθυμείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό 
σας, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να τον 
διαγράψετε ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης 
της Glooko. Όλες οι ρήτρες των Όρων Χρήσης, οι οποίες από τη φύση 
τους θα πρέπει να παραμένουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, θα 
παραμένουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των αποποιήσεων εγγύησης, της αποζημίωσης και των 
περιορισμών ευθύνης. 
 
Χρήση των πληροφοριών σας 
Αν δημιουργήσετε, μεταδώσετε, υποβάλετε, προβάλετε ή καταστήσετε 
με άλλον τρόπο διαθέσιμες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, πληροφοριών που έχετε καταστήσει αυτόματα διαθέσιμες 
μέσω της σύνδεσης του υλικού στις Υπηρεσίες), ενόσω χρησιμοποιείτε 
τις Υπηρεσίες, μπορείτε να παρέχετε μόνο πληροφορίες που κατέχετε ή 
έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε. Όταν παρέχετε πρόσβαση σε 
οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών, δίνετε στην 
Glooko την άδεια να χρησιμοποιεί πλήρως αυτές τις πληροφορίες, σε 
σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Εντούτοις, η Glooko 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε μόνο όπως 
επιτρέπεται σύμφωνα τη Δήλωση Απορρήτου της Glooko και την 
ισχύουσα νομοθεσία. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μαζί με τον 
πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας, ο τελευταίος ενδέχεται να 
μπορεί να ελέγχει και να προσπελάζει  τα δεδομένα σας και να τα 
διαβιβάζει στο αρχείο σας που τηρείται στο δικό του Ηλεκτρονικό 
Αρχείο Υγείας (Electronic Health Record – «EHR»). Η Glooko δεν 
ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε επεξεργασία των 
δεδομένων σας από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. 
Εξετάστε προσεκτικά τη Δήλωση Απορρήτου μας για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Glooko χρησιμοποιεί 
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και γνωστοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες. Διά της παρούσης, η 
Δήλωση Απορρήτου της Glooko ενσωματώνεται σε αυτούς τους Όρους 
Χρήσης με την παρούσα αναφορά. 
 
Η Glooko ενδέχεται, επίσης, να συνάπτει επιχειρηματικές συμβάσεις με 
τρίτους, οι οποίες θα σας επιτρέπουν να κάνετε κοινή χρήση των 
προσωπικών πληροφοριών σας με αυτούς. Το εάν θα κάνετε κοινή 
χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας με αυτούς τους τρίτους 
αποτελεί δική σας ευθύνη. Με τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών που 
παρέχονται από την Glooko και αυτούς τους τρίτους, θα έχετε τη 
δυνατότητα να αποφασίζετε εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση των 
προσωπικών πληροφοριών σας με αυτούς τους τρίτους. 
 
Διανοητική Ιδιοκτησία 
Οι Υπηρεσίες ανήκουν στην Glooko. Η Glooko σας εκχωρεί, για 
προσωπικούς σκοπούς μόνο, ένα μη αποκλειστικό, περιορισμένο και 
ανακλητό δικαίωμα για πρόσβαση σε και χρήση των Υπηρεσιών, 
εφόσον συμμορφώνεστε με τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. 
Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε 
άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σκοπών, όπως η 
από κοινού προώθηση σήματος, η διαμόρφωση πλαισίου, η σύνδεση ή 
η μεταπώληση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Glooko. Όλα τα υλικά που 
διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών είναι δυνατόν να προσπελαστούν, να 
ληφθούν ή να εκτυπωθούν για τον μη εμπορικό σκοπό και 
αποκλειστικά εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζουν οι παρόντες 
Όροι Χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση των εν λόγω 
υλικών χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Glooko. Οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση λέξεων ή εικόνων που προέρχονται από τις 
Υπηρεσίες ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών 
δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί απορρήτου 
και δημοσιότητας, καθώς και τα αστικά και ποινικά νομοθετήματα. Οι 
Υπηρεσίες περιλαμβάνουν υλικό που εξάγεται συνολικά ή εν μέρει από 
υλικό που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μορφής και της διάταξης των Υπηρεσιών. 
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Glooko ή, όσον αφορά το 
περιεχόμενο που παρέχεται κατόπιν αδείας, στους παρόχους του 



περιεχομένου. Κανένα από τα ονόματα, τα εμπορικά σήματα, τα 
σήματα υπηρεσίας και τα λογότυπα των Υπηρεσιών, της Glooko ή 
τρίτων, που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή δημοσίευση ή να 
υποδεικνύουν με άλλον τρόπο την υποστήριξη προς ή τη σχέση της 
Glooko ή οποιουδήποτε εν λόγω τρίτου με οποιοδήποτε προϊόν ή 
υπηρεσία, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Glooko ή του αντίστοιχου 
τρίτου. Τίποτα από όσα διατυπώνονται στις Υπηρεσίες δεν θα πρέπει 
να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, εμμέσως ή βάσει της αρχής του 
«estoppel», αποποίησης ή με άλλον τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή 
δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται σε 
ή μέσω των Υπηρεσιών, χωρίς τη γραπτή άδεια της Glooko ή του τρίτου 
ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος, εάν υπάρχει. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις κυριότητας και 
πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων, τους όρους των οποίων 
πρέπει να τηρείτε και να ακολουθείτε. 
 
Χρήση Υλικού και Λογισμικού Τρίτων με τις Υπηρεσίες 
Αν προσπελάσετε τις Υπηρεσίες μέσω εφαρμογής για φορητή συσκευή, 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο συσκευές συμβατές με λειτουργικό 
σύστημα Apple ή Android που έχετε στην κατοχή σας ή υπό τον έλεγχό 
σας. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να 
κάνετε λήψη της εφαρμογής για φορητή συσκευή ή να την 
προσπελάσετε μέσω της τοποθεσίας www.myglooko.com ή με τον 
συγχρονισμό της ή των φορητών συσκευών σας με το εγκεκριμένο από 
την Glooko υλικό στο γραφείο του παρόχου υγειονομικής περίθαλψής 
σας. 
 
Ενδέχεται να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες σε σχέση με 
οποιοδήποτε εγκεκριμένο από την Glooko υλικό και λογισμικό τρίτου 
για διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο εμφανίζεται 
εδώ: https://www.glooko.com/compatibility/, όπως ενημερώνεται κατά 
καιρούς από την Glooko κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Όλο το υλικό 
και το λογισμικό που παρέχονται από τρίτους υπόκεινται στους όρους 
χρήσης, στις διατάξεις παροχής άδειας χρήσης και στις εγγυήσεις που 
εκδίδονται από τους εν λόγω τρίτους για το ανάλογο υλικό ή/και 
λογισμικό. Είτε λάβετε το Προϊόν από την Glooko είτε το λάβετε από 
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τρίτο Χορηγό, για παράδειγμα κατασκευαστή, πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης, εργοδότη ή ασφαλιστική εταιρεία, οι παρόντες Όροι 
Χρήσης θα ισχύουν για την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών. 
 
Τρίτοι Πάροχοι Υπηρεσιών 
Ενδέχεται να επιλέξετε να επιτρέψετε σε κάποιον τρίτο πάροχο 
υπηρεσιών να ανακτά, να παρέχει, να τροποποιεί ή να χρησιμοποιεί με 
άλλον τρόπο τις πληροφορίες υγείας και άλλες πληροφορίες που 
υπάρχουν στον λογαριασμό σας ή να κοινοποιείτε με άλλον τρόπο τις 
πληροφορίες σας σε αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών. Η κοινοποίηση των 
προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους πραγματοποιείται 
αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. Από τη στιγμή που θα επιτρέψετε σε 
συγκεκριμένο τρίτο πάροχο υπηρεσιών να προσπελάσει τον 
λογαριασμό σας, ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών ενδέχεται να συνεχίσει 
να προσπελάζει τον λογαριασμό σας έως ότου απαγορεύσετε 
κατηγορηματικά την πρόσβαση. Στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών 
ενδέχεται να συγκαταλέγονται τόσο πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
όσο και άλλες οντότητες. Είναι αποκλειστική σας ευθύνη να εξετάζετε 
και να εγκρίνετε κάθε αντίστοιχο τρίτο πάροχο υπηρεσιών, προτού 
κοινοποιήσετε τις πληροφορίες σας στον εν λόγω τρίτο.  
 
Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟ. Η GLOOKO ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΤΡΙΤΟΥ. 
 
Όροι Τρίτων 
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν, επίσης, λογισμικό, 
δεδομένα ή άλλα στοιχεία που παρέχονται στην Glooko κατόπιν αδείας 
των τρίτων. Η εκ μέρους σας χρήση των εν λόγω στοιχείων τρίτων 
υπόκειται στις ρήτρες των παρόντων Όρων Χρήσης, εκτός εάν 
απαιτείται με άλλον τρόπο από τον σχετικό τρίτο. Θα πρέπει να 
συμμορφώνεστε με τις πρόσθετες ρήτρες που απαιτούνται από τους 
προμηθευτές των εν λόγω στοιχείων τρίτων που διατίθενται σε εσάς 
και τα οποία ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και 



καθίστανται μέρος αυτών. Οι εν λόγω ρήτρες τρίτων, που ισχύουν για 
την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, ενσωματώνονται στους 
παρόντες Όρους Χρήσης και καθίστανται μέρος αυτών. 
 
 
Σύνδεσμοι Τρίτων 
Η Glooko ενδέχεται, επίσης, να σας παρέχει συνδέσμους σε ή στοιχεία 
επικοινωνίας για τοποθεσίες ή υπηρεσίες τρίτων. Η Glooko δεν φέρει 
την ευθύνη και δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε περιεχόμενο, τοποθεσίες 
ή υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε 
παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, προϊόντων, δοκιμών, διαδικασιών, 
υπηρεσιών, απόψεων ή τοποθεσιών web που προσπελάζονται ή 
αναφέρονται στις Υπηρεσίες. Η χρήση οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή/και 
υπηρεσιών τρίτων γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. 
 
Αποποίηση Εγγυήσεων 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή 
ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, 
ΕΝΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΗΤΗΣ 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η GLOOKO ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ 
ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ 
ΕΓΓΥΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ: (A) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΩΡΑ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, (B) ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ, 
ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, (Γ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή (Δ) ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΕ 



ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΑΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. 
 
Η GLOOKO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΕΞΥΠΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΡΙΤΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕΣΩ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΗΣ GLOOKO. 
 
ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ GLOOKO Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, 
ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ GLOOKO. 
 
Η GLOOKO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOOKO 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η GLOOKO ΔΕΝ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ή ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ή 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. 
 
Αποζημίωση 
Θα υπερασπίζεστε, θα αποζημιώνετε και θα απαλλάσσετε την Glooko, 
τις συνδεδεμένες εταιρείες της και κάθε εργαζόμενο, ανάδοχο, 
στέλεχος, προμηθευτή και εκπρόσωπο των συνδεδεμένων εταιρειών 
της από κάθε ευθύνη, απώλεια, αξίωση και δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που 
απορρέουν ή σχετίζονται με (i) την εκ μέρους σας χρήση ή κακή χρήση 



ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή (ii) την εκ μέρους σας παραβίαση των 
παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, σύμβασης, 
πολιτικής, κανονισμού ή άλλης υποχρέωσης. Η Glooko διατηρεί το 
δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο 
οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο υπόκειται διαφορετικά σε 
αποζημίωση από εσάς, στην οποία περίπτωση θα μας βοηθάτε και θα 
συνεργάζεστε με την Glooko αναφορικά με αυτήν. 
 
Περιορισμός ευθύνης 
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GLOOKO (ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ 
ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ, ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ 
ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 
ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ή ΔΙΚΑΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (I) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΓΑΘΑ Ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, (II) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (III) ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (IV) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ 
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η GLOOKO ΕΧΕΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (I) ΕΩΣ (IV) ΑΝΩΤΕΡΩ. ΕΚΤΟΣ ΟΠΩΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ 
ΝΟΜΟ, ΕΑΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
 
Προστασία του καταναλωτή 
Η Glooko επιβεβαιώνει ότι ορισμένες δικαιοδοσίες παρέχουν 
υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα στους καταναλωτές, τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να ακυρωθούν βάσει σύμβασης ή να τα αποποιηθούν οι 
καταναλωτές. Αν ισχύει για εσάς οποιοσδήποτε ανάλογος κανονισμός 



για καταναλωτές, οποιεσδήποτε ενότητες των παρόντων Όρων Χρήσης 
που θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση με τους εν λόγω 
κανονισμούς δεν θα περιορίζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας.  
 
Περιορισμοί εξαγωγών 
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται στους νόμους περί ελέγχου των 
εξαγωγών των Η.Π.Α. Ως αποτέλεσμα, δηλώνετε, εγγυάστε και 
συμφωνείτε ότι (α) δεν βρίσκεστε ούτε κατοικείτε ούτε είστε υπήκοος 
οποιασδήποτε χώρας στην οποία έχει επιβληθεί εμπάργκο ή άλλος 
περιορισμός από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή 
οποιασδήποτε χώρας έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των 
Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα που «υποστηρίζει την τρομοκρατία» 
(κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες) και (β) ότι δεν 
περιλαμβάνεστε σε οποιονδήποτε κατάλογο της κυβέρνησης των 
Ηνωμένων Πολιτειών με τους τελικούς χρήστες υπό περιορισμό (για 
παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου ειδικώς 
σεσημασμένων ατόμων «Specially Designated Nationals», που 
διατίθεται εδώ). 
 
Τροποποίηση 
Η Glooko διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αντικαθιστά, κατά 
την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, όλα ή οποιοδήποτε μέρος 
των Όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ρητρών 
περί τιμολόγησης και πληρωμής) ή να αλλάζει, να αναστέλλει ή να 
διακόπτει συνολικά ή εν μέρει τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε 
στιγμή, αναρτώντας μια δήλωση στις Υπηρεσίες ή αποστέλλοντάς σας 
ένα email. Είναι δική σας υποχρέωση να ελέγχετε περιοδικά τους Όρους 
Χρήσης για αλλαγές. Η εκ μέρους σας συνεχής χρήση των Υπηρεσιών 
μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους Χρήσης 
συνιστά αποδοχή των αλλαγών αυτών. 
 
Η Glooko ενδέχεται να τροποποιεί κατά καιρούς τους παρόντες Όρους 
Χρήσης. Οποιεσδήποτε και όλες οι αλλαγές στους παρόντες Όρους 
Χρήσης θα αναρτώνται στις διαδικτυακές τοποθεσίες της Glooko, όπως 
ενημερώνονται κατά καιρούς ή/και σας αποστέλλονται μέσω e-mail. 
Επιπλέον, οι παρόντες Όροι Χρήσης θα υποδεικνύουν πάντοτε την 
ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης. Θεωρείται ότι αποδέχεστε και 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx


συμφωνείτε να δεσμεύεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες 
Όρους Χρήσης όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά τη δημοσίευση 
των αλλαγών αυτών. 
 
Διάφορα 
Οι Όροι Χρήσης αποτελούν το σύνολο της σύμβασης που έχετε συνάψει 
με την Glooko αναφορικά με τις Υπηρεσίες και αντικαθιστούν όλες τις 
προηγούμενες ή σύγκαιρες επικοινωνίες και προτάσεις (είτε 
προφορικές είτε γραπτές ή ηλεκτρονικές), που πραγματοποιήθηκαν 
ανάμεσα σε εσάς και την Glooko αναφορικά με τις Υπηρεσίες. Εκτός 
από τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση που αγοράσετε 
οποιοδήποτε υλικό από την Glooko για να το χρησιμοποιήσετε στις 
Υπηρεσίες, οι όροι πώλησης του εν λόγω υλικού θα διέπουν την εκ 
μέρους σας χρήση αυτού του υλικού. Σε περίπτωση διένεξης 
περιεχομένου μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και οποιουδήποτε 
όρου πώλησης, οι ισχύοντες όροι Πώλησης θα υπερισχύουν, αναφορικά 
με το εν λόγω υλικό. Αν οποιαδήποτε ρήτρα των Όρων Χρήσης βρεθεί 
ότι είναι ανεφάρμοστη ή μη έγκυρη, η συγκεκριμένη ρήτρα θα 
περιορίζεται ή θα καταργείται, στην ελάχιστη απαραίτητη έκταση ώστε 
οι Όροι Χρήσης να παραμένουν κατά τα άλλα σε πλήρη ισχύ και 
εφαρμογή. Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει από 
οποιαδήποτε άποψη οποιοδήποτε δικαίωμα προβλέπεται στην 
παρούσα δεν θα θεωρείται αποποίηση οποιωνδήποτε περαιτέρω 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παρούσας. Οι Όροι Χρήσης είναι 
προσωπικοί για εσάς και δεν εκχωρούνται ούτε μεταβιβάζονται από 
εσάς, παρά μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Glooko. Η 
Glooko ενδέχεται να εκχωρεί, να μεταβιβάζει ή να αναθέτει 
οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο 
του παρόντος, χωρίς συγκατάθεση. Κανένας οργανισμός, 
συνεταιρισμός, κοινοπραξία ή σχέση απασχόλησης δεν δημιουργείται 
ως αποτέλεσμα των Όρων Χρήσης και κανένα μέρος δεν έχει 
οποιουδήποτε είδους εξουσία να δεσμεύει το άλλο, από καμία άποψη. 
Όλες οι δηλώσεις στο πλαίσιο των Όρων Χρήσης θα είναι γραπτές και 
θα θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί νομίμως όταν παραλαμβάνονται, αν 
παραδίδονται προσωπικώς ή αποστέλλονται με πιστοποιημένο ή 
συστημένο ταχυδρομείο, με αίτημα απόδειξης επιστροφής, όταν η 
παραλαβή επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά, αν έχει γίνει διαβίβαση μέσω 



φαξ ή email ή δύο ημέρες μετά την αποστολή, αν έχουν σταλεί για 
παράδοση την επόμενη ημέρα, μέσω αναγνωρισμένης υπηρεσίας 
παράδοσης την επομένη. 
 
Ειδικοί όροι για την Apple 
Η εκ μέρους σας χρήση του Apple App Store, που κατέχει και λειτουργεί 
η Apple, Inc., διέπεται από τις ισχύουσες νόμιμες συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την Apple, Inc. (υπάρχουν στο: 
https://www.apple.com/legal/). 
 
Ειδικοί όροι για την Google 
Η εκ μέρους σας χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας αγορών Google 
Play που κατέχει και λειτουργεί η Google, Inc. διέπεται από τη νόμιμη 
συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την Google, Inc., η 
οποία αποτελείται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google 
(υπάρχουν στο http://www.google.com/accounts/TOS) και τους Όρους 
Παροχής Υπηρεσιών του Google Play (υπάρχουν στο 
https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html). 
 
Ειδικοί όροι για την Ερευνητική μελέτη/Κλινική δοκιμή 
Ενδέχεται να επιλέξετε να συμμετέχετε σε ακαδημαϊκές, κλινικές, 
εμπορικές ή άλλες ερευνητικές μελέτες (η καθεμία ονομάζεται 
«Μελέτη»). Κατά την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε Μελέτη στην οποία 
συμμετέχετε, ενδέχεται να υπογράψετε ή να έχετε ήδη υπογράψει μια 
φόρμα συγκατάθεσης ή/και φόρμα εξουσιοδότησης βάσει του νόμου 
HIPAA κατόπιν ενημέρωσης για το μέρος/τον χορηγό που διεξάγει τη 
Μελέτη (οι «Φόρμες Μελέτης»). Σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης 
ανάμεσα στους παρόντες Όρους Χρήσης και στις Φόρμες Μελέτης ή σε 
ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση της Μελέτης, θα 
υπερισχύουν οι Φόρμες Μελέτης και οι αντίστοιχοι ισχύοντες 
κανονισμοί. Αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες 
σχετικά με τις Φόρμες Μελέτης, επικοινωνήστε με το μέρος/τον χορηγό 
που διεξάγει τη Μελέτη στην οποία συμμετέχετε, χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία που σας έχουν σταλεί. 
 

https://www.apple.com/legal/
http://www.google.com/accounts/TOS
https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html


Επικοινωνία 
Αν έχετε απορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες, επικοινωνήστε με την 
Glooko στη διεύθυνση https://support.glooko .com / . 
 
Αξιώσεις για την παραβίαση του νόμου περί πνευματικών 
δικαιωμάτων DMCA. 
Ο νόμος Digital Millennium Copyright Act του 1998 («DMCA») παρέχει 
δυνατότητα προσφυγής στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, οι 
οποίοι πιστεύουν ότι το υλικό που εμφανίζεται στο διαδίκτυο 
παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της νομοθεσίας των Η.Π.Α. για τα 
πνευματικά δικαιώματα. Αν πιστεύετε καλή τη πίστει ότι το υλικό που 
διατίθεται από τις Υπηρεσίες της Glooko παραβιάζει τα πνευματικά σας 
δικαιώματα, εσείς (ή ο εντολοδόχος σας) μπορείτε να στείλετε στην 
Glooko γραπτή ειδοποίηση μέσω e-mail ζητώντας από την Glooko να 
αφαιρέσει το εν λόγω υλικό ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτό. 
Εάν πιστεύετε καλή τη πίστει ότι κάποιο άτομο υπέβαλε λανθασμένα σε 
εμάς μια ειδοποίηση για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, 
που αφορά περιεχόμενο το οποίο διαθέσατε εσείς μέσω οποιασδήποτε 
Υπηρεσίας της Glooko, ο νόμος DMCA σάς επιτρέπει να στείλετε στην 
Glooko απάντηση σε αυτήν την ειδοποίηση. Οι ειδοποιήσεις και οι 
απαντήσεις σε αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νομοθετικές 
απαιτήσεις του DMCA που ίσχυαν τη συγκεκριμένη περίοδο. Κάντε 
κλικ εδώ για λεπτομέρειες. Οι ειδοποιήσεις και οι απαντήσεις σε αυτές 
θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στον πράκτορα DMCA της 
Glooko, ως εξής: Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Legal Department, 
Glooko, Inc., 303 Bryant St, Mountain View, California USA 94041, United 
States ή με e-mail στη διεύθυνση Legal@Glooko.com. Επίσης, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τον πράκτορα DMCA της Glooko, καλώντας τον 
εξής αριθμό τηλεφώνου: 1 (888) 738-3646. 
 
Η Glooko συνιστά να συμβουλευτείτε τον νομικό σας σύμβουλο προτού 
καταθέσετε ειδοποίηση DMCA ή απάντηση σε αυτήν την ειδοποίηση. 
Ενδέχεται να έχετε ισοδύναμα δικαιώματα βάσει άλλων ισχυόντων 
νόμων. 
 
Σύμφωνα με τον DMCA και άλλους ισχύοντες νόμους, η Glooko έχει 
υιοθετήσει την πολιτική της διακοπής της παροχής, υπό ορισμένες 

http://www.copyright.gov/


κατάλληλες συνθήκες, στους χρήστες των Υπηρεσιών της Glooko που η 
Glooko κρίνει ότι επαναλαμβάνουν διαρκώς την παραβίαση. Επίσης, η 
Glooko ενδέχεται, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να 
περιορίζει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Glooko ή/και να 
απενεργοποιεί τους λογαριασμούς οποιωνδήποτε χρηστών των 
Υπηρεσιών της Glooko, οι οποίοι παραβιάζουν οποιαδήποτε 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων ατόμων, ανεξάρτητα από 
το εάν οι εν λόγω χρήστες θεωρείται ότι επαναλαμβάνουν την 
παραβίαση. 
 
Εταιρική Αναθέτουσα Οντότητα. Οι αναφορές στην «Glooko» είναι 
αναφορές στην υπεύθυνη αναθέτουσα οντότητα, η οποία 
προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα (ο «Πίνακας»). Οι Υπηρεσίες 
παρέχονται από την εν λόγω αναθέτουσα οντότητα. Στον Πίνακα, ο 
όρος «Η τοποθεσία σας» αναφέρεται στην περιοχή όπου βρίσκεστε και 
καθορίζει ποια σειρά του Πίνακα αντιστοιχεί στον εν λόγω Πελάτη. 
 

 

Πίνακας 

Η τοποθεσία σας  Εταιρεία  Εφαρμοστέο δίκαιο  

Ηνωμένες Πολιτείες 
και Καναδάς 

Glooko, Inc., εταιρεία 
εγγεγραμμένη στην 
πολιτεία του Delaware, 
με έδρα στη διεύθυνση 
411 High Street, Palo 
Alto, CA, 94301 

Καλιφόρνια 

Ευρωπαϊκή Ένωση  Glooko AB, μια εταιρεία 
εγγεγραμμένη στη 
Σουηδία με αριθμό 
μητρώου 556668-4675 
και έδρα στη διεύθυνση 

Πού κατοικείτε 



 
 
Glooko, Inc., ειδικοί όροι 
 
Μια τυπωμένη έκδοση των παρόντων Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε 
δήλωσης παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε 
δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες, με βάση ή σε σχέση με τους 
Όρους Χρήσης, στην ίδια έκταση και με βάση τις ίδιες προϋποθέσεις με 
τα άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και τα αρχεία που είχαν δημιουργηθεί 
αρχικά και διατηρούνται σε έντυπη μορφή. Εσείς και η Glooko 
συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αγωγή προκύπτει ή αφορά τις Υπηρεσίες 
πρέπει να αρχίζει εντός ενός (1) έτους από την έγερση της αγωγής. 
Διαφορετικά, αυτού του είδους η αγωγή παραγράφεται οριστικά. Οι 
Όροι Χρήσης θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους 
νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνιας, εξαιρουμένων των διενέξεων 
των κανόνων της νομοθεσίας. Οποιαδήποτε διένεξη προκύπτει από ή 
σχετίζεται με το αντικείμενο των παρόντων Όρων Χρήσης θα επιλύεται 
οριστικά με διαιτησία στην Κομητεία της Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια, με 
τη χρήση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τους Κανόνες διαιτησίας 
και τις Διαδικασίες της Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. 
(«JAMS») που βρίσκονται τότε σε ισχύ, από εμπορικό διαμεσολαβητή 
με ουσιαστική εμπειρία στην επίλυση διενέξεων εμπορικών 
συμβολαίων. Ο νικήσας διάδικος (ή η επιτρεπτή δικαστική διαδικασία 
που περιγράφεται παρακάτω) θα έχει το δικαίωμα να λάβει 
αποζημίωση των εύλογων εξόδων του, που θα προκύψουν αναφορικά 

Nellickevägen 20, 412 63 
Gothenburg, Sweden 

Οπουδήποτε εκτός 
των Ηνωμένων 
Πολιτειών, του 
Καναδά ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Glooko AB, μια εταιρεία 
εγγεγραμμένη στη 
Σουηδία με αριθμό 
μητρώου 556668-4675 
και έδρα στη διεύθυνση 
Nellickevägen 20, 412 63 
Gothenburg, Sweden 

Σουηδίας, 
εξαιρουμένης της 
διένεξης των αρχών 
των νόμων που 
προβλέπουν την 
εφαρμογή των νόμων 
οποιασδήποτε άλλης 
δικαιοδοσίας. 



με την υπόθεση. Το ποσό της αμοιβής σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να 
επιδικαστεί από δικαστήριο με δικαιοδοσία. Παρά τα προαναφερθέντα, 
κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε δικαστήριο με 
κατάλληλη δικαιοδοσία για αγωγή παράλειψης ή άλλη νόμιμη 
αποζημίωση, έως την οριστική απόφαση από τον διαιτητή. Για όλους 
τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, τα μέρη συγκατατίθενται 
στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών 
δικαστηρίων που βρίσκονται στη Βόρεια Περιοχή της Καλιφόρνιας. 
 
Επιβεβαιώνετε και κατανοείτε επίσης ότι, αναφορικά με οποιαδήποτε 
διένεξη με την Glooko, τους υπευθύνους, τα στελέχη, τους 
εργαζομένους, τους εντολοδόχους ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της, η 
οποία απορρέει από ή σχετίζεται με την εκ μέρους σας χρήση των 
Υπηρεσιών ή των παρόντων Όρων Χρήσης: 
 
-ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΝΟΡΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
-ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, 
ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΕΝΕΞΗ. 
 
Ειδικοί όροι της Glooko AB 
 
Οποιαδήποτε διένεξη, αντιπαράθεση ή αξίωση, η οποία απορρέει από ή 
σε συνάρτηση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με την παραβίαση, 
τον τερματισμό ή τη μη εγκυρότητά τους, θα επιλύεται αποκλειστικά 
από τα δικαστήρια της Σουηδίας, με το Πρωτοδικείο της πόλης του 
Gothenburg να αποτελεί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται 
σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας, εξαιρουμένης της διένεξης των 
αρχών των νόμων που προβλέπουν την εφαρμογή των νόμων 
οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.  
Παρά τα προαναφερθέντα, αν η βάση σας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην Ελβετία, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία, το εφαρμοστέο 



δίκαιο και το φόρουμ επίλυσης των διενέξεων θα είναι οι νόμοι και τα 
δικαστήρια της χώρας κατοικίας σας.  
 
Γλώσσα(ες) των παρόντων Όρων Χρήσης 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν συνταχθεί αρχικά στα Αγγλικά. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή διένεξης ανάμεσα στην 
αγγλική έκδοση και σε έκδοση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, 
υπερισχύει και προέχει η αγγλική έκδοση, εκτός εάν απαγορεύεται από 
νόμο που ισχύει για εσάς. 
 
Έναρξη ισχύος στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 


