Όροι Χρήσης

1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα
Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά
στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά
αναγράφεται διαφορετικά. Η δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε
περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά,
καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται.

2. Άδεια χρήσης
Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική,
και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η
προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ'
οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα
αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να
δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο
διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την
προηγούμενη ρητή άδεια της δικαιούχου.

3. Ευθύνη προς αποζημίωση
Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό,
ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε
καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή
έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

4. Διαφημίσεις
Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό
περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των
χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε
παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και
κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο
των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη
νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των
προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και
από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί
οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή
και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.
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5. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές
διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ
τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση
για το περιεχόμενό τους.

6. Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το περιεχόμενο του όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που
παρουσιάζονται χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση. Το Περιεχόμενο δεν
έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική φαρμακευτική ή ιατρική συμβουλή,
διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων φαρμακοποιών και
ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε
πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε φαρμακευτική ή ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να
ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού και φαρμακοποιού εξαιτίας κάποιου άρθρου
που διαβάσατε στον fs12.gr
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