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Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ 

ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙΤΕ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ Ή 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.  

Η παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (η παρούσα «Άδεια») αποτελεί νομικά δεσμευτική 

συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, είτε είστε φυσικό είτε ενιαίο νομικό πρόσωπο, («εσείς») και τη 

Western Digital Technologies, Inc., τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες 

(συλλήβδην «WDT»), η οποία διέπει την εκ μέρους σας χρήση του λογισμικού, των υπηρεσιών 

και της συναφούς διαδικτυακής (online) ή ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης που δημοσιεύεται, 

διανέμεται ή διατίθεται άλλως από την WDT (το εν λόγω λογισμικό, υλικολογισμικό, υπηρεσίες 

και τεκμηρίωση, καθώς και τυχόν σχετικές ενημερώσεις που παρέχονται από την WDT 

καλούνται συλλήβδην το «Λογισμικό»), και κατά περίπτωση, την εκ μέρους σας χρήση του 

Λογισμικού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή με τις συσκευές υλικού και τα προϊόντα της 

WDT («Συσκευές της WDT»). Εάν, ωστόσο, το λογισμικό ή οι υπηρεσίες της WDT 

συνοδεύονται από ξεχωριστή άδεια χρήσης, οι όροι της συγκεκριμένης ξεχωριστής άδειας 

χρήσης θα ισχύουν για την εκ μέρους σας χρήση του λογισμικού ή των υπηρεσιών της WDT.  

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΜΕ 

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ 

ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WDT ΣΕ ΕΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ WDT, ΟΠΩΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, 

ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.  
 

Εκτός των όσων προβλέπονται στην Ενότητα 10 της παρούσας Άδειας, η παρούσα Άδεια 

δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς από την WDT, ωστόσο, οποιεσδήποτε αλλαγές στην 

παρούσα Άδεια δε θα είναι δεσμευτικές για εσάς, εκτός και συναινείτε υπέρ των σχετικών 

αλλαγών.   

 

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Παραχωρείται σε εσάς μόνο η άδεια χρήσης του Λογισμικού και δεν πωλείται το Λογισμικό. 

Σύμφωνα με τους όρους αυτής της Άδειας, η WDT σας παραχωρεί δια της παρούσας μια 

προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη παραχωρήσιμη σε τρίτους και ανακλητή 

άδεια χρήσης του Λογισμικού για τους δικούς προσωπικούς ή εσωτερικούς σκοπούς, καθώς και 

για να δημιουργείτε εύλογο αριθμό αντιγράφων του Λογισμικού μόνο στο βαθμό που είναι 
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ευλόγως απαραίτητα για την χρήση του Λογισμικού, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με την 

παρούσα Άδεια.   

  

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες και συμφωνείτε ότι 

δε θα επιτρέψετε σε άλλους να προβούν σε αυτές: (α) αναπαραγωγή του Λογισμικού, εκτός εάν 

επιτρέπεται ρητά σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 1, (β) τροποποίηση, προσαρμογή, 

μετάφραση του Λογισμικού ή δημιουργία παράγωγων έργων αυτού, (γ) προσπάθεια 

παράκαμψης ή απενεργοποίησης του Λογισμικού ή οποιωνδήποτε τεχνολογικών δυνατοτήτων ή 

μέτρων στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε στοιχείων ελέγχου 

πρόσβασης ή μηχανισμών προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, με οποιοδήποτε μέσο ή 

κατά οποιονδήποτε τρόπο, (δ) προσπάθεια ανακατασκευής του πηγαίου ή του αντικειμενικού 

κώδικα (decompilation και disassembly), αποσυμπίλησης (reverse engineering) ή με άλλο τρόπο 

προσπάθεια πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού, (ε) διανομή, επιβάρυνση, πώληση, 

ενοικίαση, εκμίσθωση, παραχώρηση άδειας σε τρίτο ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση, δημοσίευση 

ή αποκάλυψη του Λογισμικού σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (στ) αφαίρεση ή τροποποίηση 

οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογοτύπου, γνωστοποιήσεων περί πνευματικών ή άλλων 

αποκλειστικών δικαιωμάτων, υπομνημάτων, συμβόλων ή ετικετών εντός ή επί του Λογισμικού ή 

που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το Λογισμικό ή (ζ) χρήση του Λογισμικού με οποιονδήποτε 

τρόπο συμβάλλει στην παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, 

εμπορικών μυστικών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ή της κείμενης νομοθεσίας των 

δικαιοδοσιών στις οποίες χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της 

δυσφήμησης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της αισχρότητας και αδικοπραξιών που αφορούν 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

 

2. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικά δικαιώματα. Η WDT και οι 

δικαιοπάροχοι που παραχωρούν άδειες χρήσης σε αυτή («Δικαιοπάροχοι») επιφυλάσσονται 

όλων των εν λόγω δικαιωμάτων αναφορικά με το Λογισμικό, εκτός από την άδεια χρήσης που 

σας παραχωρείται ρητά στην Ενότητα 1. Εκτός από την εν λόγω ρητή άδεια χρήσης που σας 

παραχωρείται στην Ενότητα 1, δεν σας παραχωρείται, εκχωρείται, ούτε μεταβιβάζεται κανένα 

δικαίωμα, τίτλος, μερίδιο ή άδεια χρήσης επί του Λογισμικού ή ως προς το Λογισμικό, είτε με 

σιωπηρό, απορρέοντα από κεκτημένο δικαίωμα («estoppel») ή άλλο τρόπο. Συμφωνείτε ότι δεν 

θα προβαίνετε σε καμία ενέργεια που θα παρεμποδίζει ή θα αμφισβητεί, με οποιονδήποτε τρόπο, 

τα δικαιώματα της WDT ή των Δικαιοπαρόχων αυτής αναφορικά με το Λογισμικό.   

 

3. ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ WDT 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Λογισμικό μπορεί να λειτουργεί με συσκευές που δεν έχουν 

κατασκευαστεί από τη WDT, αλλά από άλλες εταιρείες («Μη Συσκευές της WDT»).  

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η WDT δεν προβαίνει σε δηλώσεις ούτε εγγυήσεις αναφορικά 

με την ποιότητα ή τις δυνατότητες οποιασδήποτε από τις εν λόγω Μη Συσκευές της WDT. 

Αναγνωρίζετε ότι η WDT ενδεχομένως να παρέχει υποστήριξη για ορισμένες Μη Συσκευές της 

WDT και όχι για άλλες. Η WDT δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό είναι, θα είναι ή ότι θα 

παραμείνει συμβατό με οποιαδήποτε σχετική Μη Συσκευή της WDT. 
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4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Αναγνωρίζετε ότι η WDT δεν έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιεσδήποτε Ενημερώσεις 

(όπως ορίζονται παρακάτω) του Λογισμικού. Η WDT δύναται, ωστόσο, να εκδίδει, κατά 

καιρούς, ενημερωμένες εκδόσεις του Λογισμικού και το Λογισμικό δύναται να συνδέεται 

αυτόματα με διακομιστές της WDT ή τρίτων μερών μέσω του Internet, προκειμένου να ελέγχει 

εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις του Λογισμικού, όπως διορθώσεις σφαλμάτων (bug fix), 

ενημερωτικές εκδόσεις κώδικα (patch), αναβαθμίσεις, πρόσθετες ή βελτιωμένες λειτουργίες, 

προσθήκες (plug-in) και νέες εκδόσεις (συλλήβδην οι «Ενημερώσεις») και δύναται είτε (α) να 

ενημερώνει ηλεκτρονικά και αυτόματα την έκδοση του Λογισμικού που χρησιμοποιείτε στην 

προσωπική συσκευή σας είτε (β) να σας παρέχει τη δυνατότητα να κατεβάσετε τις σχετικές 

Ενημερώσεις. Εάν εγκαταστήσετε το Λογισμικό και δεν απενεργοποιήσετε οποιουσδήποτε 

αυτόματους ελέγχους για Ενημερώσεις, αν υφίστανται, συμφωνείτε και συναινείτε δια της 

παρούσας ότι θα αιτείστε και θα λαμβάνετε αυτομάτως Ενημερώσεις από τους διακομιστές της 

WDT ή τρίτων και ότι οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας θα ισχύουν για όλες αυτές 

τις Ενημερώσεις.   

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ WDT 

Το Λογισμικό δύναται να περιλαμβάνει δυνατότητες αυτόματης επικοινωνίας, με τις οποίες 

μεταδίδονται στην WDT ή σε τρίτους παρόχους ανάλυσης δεδομένων αυτής ορισμένες 

πληροφορίες σε σχέση με τη λειτουργία του Λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες για τον 

τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Λογισμικού από την 

WDT και των τρίτων παρόχων αναλυτικών στοιχείων, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WDT στη διεύθυνση 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx, η οποία ενσωματώνεται στην 

παρούσα Άδεια δια αναφοράς. Δια της συμφωνίας σας με τους όρους της παρούσας Άδειας, 

συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WDT. Εάν 

δεν συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό. 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρησης οποιουδήποτε Λογισμικού ή Συσκευής της WDT, η 

WDT δύναται να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη καταχώρηση του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σας, του ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασής σας. Εάν χορηγήσετε αυτές τις 

πληροφορίες, συναινείτε στη συλλογή και χρήση τους από την WDT για την παροχή μη 

προωθητικών μηνυμάτων επικοινωνίας αναφορικά με οποιαδήποτε Συσκευή της WDT, την 

οποία αγοράσατε με το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων για τη 

διαθεσιμότητα Ενημερώσεων, ανακλήσεων προϊόντων ή ζητημάτων ασφαλείας. Η χρήση από 

την WDT των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς σε σχέση με τη διαδικασία εγγραφής ή τις 

οποίες παρέχετε, κατά τα λοιπά, στην WDT αναφορικά με το Λογισμικό ή τις συσκευές της 

WDT, θα διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WDT. 

Συμφωνείτε ότι θα διατηρείτε την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού 

πρόσβασής σας και θα αναλάβετε την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή άλλης 

καταστροφής οποιωνδήποτε δεδομένων που είναι απόρροια οποιασδήποτε πρόσβασης στον 

λογαριασμό σας δια της χρήσης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασής σας. 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx
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7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού δύναται να σας επιτρέψει να προβείτε σε λήψη και 

χρήση του λογισμικού τρίτων μερών ή να συνδεθείτε με το περιεχόμενο τρίτων μερών, στο 

οποίο θα έχετε πρόσβαση μέσω του Λογισμικού (αυτό το λογισμικό τρίτων και περιεχόμενο 

καλούνται συλλήβδην το «Περιεχόμενο Τρίτων»). Αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του 

Περιεχομένου Τρίτων αποτελεί ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων του Περιεχομένου Τρίτων 

και δύναται να προστατεύεται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο 

Τρίτων με οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρόπο από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών 

(«Πάροχος Υπηρεσιών») ή τον κάτοχο Περιεχομένου Τρίτων. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να 

απαιτηθεί να συνάψετε ξεχωριστή σύμβαση με έναν Πάροχο Υπηρεσιών ή κάτοχο 

Περιεχομένου Τρίτων ή να συμμορφωθείτε με τους όρους ή τις προϋποθέσεις χρήσης ενός 

Παρόχου Υπηρεσιών, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση ή να έχετε το δικαίωμα απόκτησης 

πρόσβασης σε ορισμένο Περιεχόμενο Τρίτων και χρήσης αυτού. Αποτελεί δική σας ευθύνη να 

διασφαλίσετε ότι η πρόσβαση, αναπαραγωγή, εμφάνιση ή με άλλον τρόπο χρήση του 

Περιεχομένου Τρίτων αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού δεν συνιστά 

παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. 

 

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η WDT ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, 

ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή 

ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η WDT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ 

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η WDT 

ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ Ή 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ Η WDT ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΥΤΕ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΟ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ 

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΛΗΨΗ Ή Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΟΤΙ 

ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΣΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ, ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ, ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΟΥΤΕ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ WDT. 

Η WDT ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
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ΤΗΣ WDT Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή 

ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ. Η WDT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΤΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΤΡΙΤΩΝ. Η WDT, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΥΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΟΥΤΕ 

ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ 

ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ 

ΝΟΜΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.   

 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕ 

ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η WDT Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ 

ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΣΤΟΧΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ WDT, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ WDT, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η WDT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ WDT ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ 25 ΔΟΛ. ΗΠΑ. ΟΙ 

ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, 

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ. 

Η WDT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΥΤΕ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, 

ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή 
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ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ WDT. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Η 

ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ, 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  

10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 

10.1 Διαφορές. Οι όροι αυτής της Ενότητας 10 θα ισχύουν για όλες τις Διαφορές που 

ανακύπτουν ανάμεσα σε εσάς και την WDT. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας 10 και 

σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στην παρούσα Ενότητα 10.1, με τον όρο 

«Διαφορά» θα νοείται οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση ή αγωγή ανάμεσα σε εσάς και την WDT, 

οι οποίες προκύπτουν από ή σχετίζονται με το Λογισμικό, τις Συσκευές της WDT, την παρούσα 

Άδεια ή άλλη συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και την WDT, είτε μέσω σύμβασης, εγγύησης, 

εσφαλμένης δήλωσης, απάτης, αδικοπραξίας, εκ προθέσεως αδικοπραξίας, νομοθετήματος, 

κανονισμού, βουλεύματος ή οποιασδήποτε άλλης νομικής βάσης ή βάσης επί των αρχών της 

επιείκειας και θα ερμηνεύεται με την ευρύτερη επιτρεπτή έννοια βάσει του νόμου. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

Η WDT ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η «ΔΙΑΦΟΡΑ», ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή 

ΤΗΝ WDT ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ (A) ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ, (B) 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, (Γ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ (Δ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΣΗΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.6, 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΟΧΙ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΑΝ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. 

10.2 Δεσμευτική διαιτησία. Εσείς και η WDT συμφωνείτε περαιτέρω ότι: (α) όλες οι 

Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

Άδειας θα υπάγονται σε διαιτησία, (β) η παρούσα Άδεια δηλώνει μια συναλλαγή κατά το 

διαπολιτειακό εμπόριο, (γ) ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας (9 U.S.C. §1, κ. επ.) διέπει 

την ερμηνεία και εφαρμογή αυτής της Ενότητας 10 και (δ) αυτή η Ενότητα 10 θα παραμείνει σε 

ισχύ και μετά από την καταγγελία αυτής της Άδειας. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή 

ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ. Ο διαιτητής δύναται 

να σας επιδικάσει την ίδια αποζημίωση όπως και ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας και 

δύναται να εγκρίνει αναγνωριστικό αίτημα ή αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα μόνο υπέρ του 

συμβαλλόμενου που τα ζητά και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη ικανοποίηση των 

μεμονωμένων αξιώσεων του συγκεκριμένου συμβαλλόμενου, η οποία δικαιολογείται από 

αυτές. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έξοδα διαιτησίας θα μπορούσαν να υπερβούν τα 

έξοδα της δικαστικής διαδικασίας και το δικαίωμα στην προδικαστική αποκάλυψη στοιχείων της 

δίκης (discovery) ενδεχομένως να είναι πιο περιορισμένο σε διαιτησία από ό,τι σε δικαστήριο. Η 
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απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και εκτελεστή από οποιοδήποτε δικαστήριο με 

δικαιοδοσία επί των συμβαλλομένων.   

10.3 Ειρηνοδικείο. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να ασκήσετε ατομική αγωγή στο 

Ειρηνοδικείο (Small Claims Court) της πολιτείας ή του δήμου σας, εάν το συγκεκριμένο 

δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάσει την αγωγή και η αγωγή εκκρεμεί μόνο ενώπιον του 

συγκεκριμένου δικαστηρίου. 

10.4 Κοινοποίηση διαφορών. Στην περίπτωση μιας Διαφοράς, εσείς ή η WDT πρέπει 

πρώτα να στείλετε στον αντισυμβαλλόμενο κοινοποίηση της Διαφοράς, η οποία θα 

περιλαμβάνει μια γραπτή δήλωση με το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του 

συμβαλλόμενου που τα παρέχει, τα γεγονότα από τα οποία προκύπτει η Διαφορά και τα 

αιτήματα αποζημίωσης ή αποκατάστασης (η «Κοινοποίηση της Διαφοράς»). Η Κοινοποίηση της 

Διαφοράς στη WDT πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση: Western Digital Technologies, Inc., 

ATTN: Legal Department, 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, U.S.A. (η 

«Διεύθυνση Κοινοποίησης της WDT»). Η Κοινοποίηση της Διαφοράς θα σταλεί σε εσάς 

ταχυδρομικώς ως συστημένη επιστολή στην πιο πρόσφατη διεύθυνση που έχει η WDT στο 

αρχείο μας ή, διαφορετικά, στα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς. Εάν η WDT και εσείς δεν 

καταλήξετε σε συμφωνία προς επίλυση της Διαφοράς εντός εξήντα (60) ημερών μετά από τη 

λήψη της Κοινοποίησης της Διαφοράς, εσείς ή η WDT δύναστε να εκκινήσετε τη διαιτητική 

διαδικασία σύμφωνα με την Ενότητα 10. Μετά από την υποβολή και τη λήψη της Κοινοποίησης 

της Διαφοράς, έκαστος εκ των συμβαλλόμενων συμφωνεί να ενεργήσει καλόπιστα προς 

επιδίωξη της επίλυσης της Διαφοράς πριν από την έναρξη της διαιτησίας. 

10.5 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η WDT ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΚΑΣΤΟΣ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΩΝ Ή ΜΕΛΟΣ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Ή ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ. ΣΥΝΕΠΩΣ, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 

ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΜΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

10.6 Διαδικασία της διαιτησίας. Εάν ένας συμβαλλόμενος επιλέξει την έναρξη μιας 

διαιτητικής διαδικασίας, η διαδικασία θα διέπεται από τους κανονισμούς της JAMS, οι οποίοι θα 

ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης της διαιτησίας (οι «Κανονισμοί της JAMS») και διατίθενται στη 

διεύθυνση http://www.jamsadr.com ή καλώντας το 1-800-352-5267, και σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που παρατίθενται σε αυτή την Άδεια. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των 

Κανονισμών της JAMS και των κανονισμών που παρατίθενται στην παρούσα Άδεια, θα ισχύουν 

οι κανόνες που παρατίθενται σε αυτή την Άδεια. Μπορείτε, κατά τη διαιτησία, να αιτηθείτε κάθε 

ένα από όλα τα ένδικα βοηθήματα που διατίθενται διαφορετικά σε εσάς σύμφωνα με τους 

ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς ή τοπικούς νόμους. Όλες οι Διαφορές θα επιλυθούν από έναν 

ουδέτερο διαιτητή και οι δύο συμβαλλόμενοι θα έχουν μια εύλογη ευκαιρία να συμμετάσχουν 

στην επιλογή του διαιτητή. Ο διαιτητής δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Άδειας. Ο 
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διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή υπηρεσία, θα 

έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης όλων των διαφορών που ανακύπτουν από την 

ερμηνεία, εφαρμοσιμότητα, εκτελεστότητα ή κατάρτιση της παρούσας Άδειας ή σχετίζονται με 

αυτές, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι το σύνολο ή 

οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Άδειας είναι άκυρο ή ακυρώσιμο. Παρά την ευρεία ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον διαιτητή, ένα δικαστήριο δύναται να αποφασίσει επί του περιορισμένου 

ζητήματος για το κατά πόσο μια αξίωση ή βάση αγωγής αφορά σε (α) υπεξαίρεση εμπορικών 

μυστικών, (β) παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, (γ) παραβίαση και εσφαλμένη χρήση των 

πνευματικών δικαιωμάτων ή (δ) παραβίαση και αποδυνάμωση του διακριτικού χαρακτήρα των 

εμπορικών σημάτων, τα οποία εξαιρούνται από τον ορισμό του όρου «Διαφορές» της Ενότητας 

10.1. Οι αρμοδιότητες του διαιτητή θα ενισχυθούν για να επιδικάζει όποια αποζημίωση ή 

ικανοποίηση θα ήταν διαθέσιμη σε δικαστήριο βάσει του δικαίου ή των αρχών της επιείκειας. Η 

απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσμευτική για τους συμβαλλόμενους και μπορεί να 

καταχωριστεί ως δικαστική απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. 

Μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε στις ακροαματικές διαδικασίες της διαιτησίας 

τηλεφωνικώς. Οι ακροαματικές διαδικασίες της διαιτησίας που δεν διεξάγονται τηλεφωνικώς θα 

λαμβάνουν χώρα σε τόπο εύλογα προσβάσιμο από την κύρια κατοικία σας ή στην Κομητεία 

Orange της Καλιφόρνια στις Η.Π.Α., κατ’ επιλογήν σας.  

(α) Έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας. Εάν εσείς ή η WDT αποφασίσετε να 

υπάγετε μια Διαφορά σε διαιτησία, και οι δύο συμβαλλόμενοι συμφωνούν με την ακόλουθη 

διαδικασία: 

 

(i) Σύνταξη αίτησης υπαγωγής σε διαιτησία. Η αίτηση πρέπει να 

περιλαμβάνει την περιγραφή της Διαφοράς και το ποσό της ζημίας που επιδιώκετε να 

ανακτήσετε. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο της Αίτησης Υπαγωγής σε Διαιτησία στη 

διεύθυνση http://www.jamsadr.com («Αίτηση Υπαγωγής σε Διαιτησία»). 

(ii) Στείλτε τρία αντίγραφα της Αίτησης Υπαγωγής σε Διαιτησία, 

καθώς και το σχετικό τέλος κατάθεσης στη διεύθυνση:   

JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, U.S.A.   

 

(iii) Στείλτε ένα αντίγραφο της Αίτησης Υπαγωγής σε Διαιτησία στον 

αντισυμβαλλόμενο στην ίδια διεύθυνση που εστάλη η Κοινοποίηση της Διαφοράς ή όπου 

αλλού έχει συμφωνηθεί από τους συμβαλλομένους. 

(β) Μορφή διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας. Σε όλες τις μορφές 

διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας, ο διαιτητής θα εκδίδει έγγραφη απόφαση, η οποία θα 

εξηγεί τα ουσιώδη ευρήματα και τα συμπεράσματα επί των οποίων βασίζεται η επιδίκαση 

αποζημίωσης, εάν υπάρχει. Κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς 

διακανονισμού που υποβάλλεται από τη WDT ή από εσάς δεν θα γνωστοποιηθεί στο διαιτητή, 

πριν καθορίσει ο διαιτητής το ποσό, εάν υπάρχει, το οποίο δικαιούστε εσείς ή η WDT. Η 

γνωστοποίηση ή ανταλλαγή μη απόρρητων πληροφοριών που αφορούν στη Διαφορά δύναται να 

επιτραπεί κατά τη διάρκεια της διαιτησίας.  Οι συμβαλλόμενοι θα διατηρούν τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα της διαιτητικής διαδικασίας και της απόφασης, πλην των περιπτώσεων που 



 

 9 

ενδεχομένως να είναι απαραίτητο για την προετοιμασία ή τη διεξαγωγή της ακροαματικής 

διαδικασίας επί της ουσίας ή πλην των περιπτώσεων που ενδεχομένως να είναι απαραίτητο 

αναφορικά με αίτηση στο δικαστήριο για προκαταρκτική αποζημίωση, δικαστική αμφισβήτηση 

απόφασης ή της εκτέλεσής της, ή εάν διαφορετικά απαιτείται από το νόμο ή δικαστική απόφαση. 

(γ) Έξοδα διαιτησίας. Η WDT θα σας καταβάλει ή (κατά περίπτωση) θα σας 

αποζημιώσει για όλα τα έξοδα κατάθεσης της αίτησης στη JAMS, της διεξαγωγής της 

διαδικασίας και των αμοιβών διαιτητή για οποιαδήποτε εγειρόμενη διαιτησία (από εσάς ή τη 

WDT) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Άδειας.   

(δ) Επιδίκαση αποζημίωσης υπέρ σας. Για Διαφορές για τις οποίες εσείς ή η 

WDT ζητάτε αποζημίωση ύψους 75.000 δολαρίων Η.Π.Α. ή λιγότερο, εξαιρουμένων των 

δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, εάν η απόφαση του διαιτητή επιδικάσει αποζημίωση υπέρ σας 

ύψους μεγαλύτερου από την τελευταία έγγραφη προσφορά της WDT, εάν υπάρχει, για τον 

διακανονισμό της Διαφοράς, η WDT: (i) θα σας καταβάλει 1.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το 

επιδικασθέν ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, (ii) θα σας καταβάλει δύο φορές το ποσό 

των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, εάν υπάρχουν, και (iii) θα σας αποζημιώσει για τυχόν έξοδα 

(συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων πραγματογνωμόνων μαρτύρων) ευλόγως 

δεδουλευμένα από τον δικηγόρο σας για την έρευνα, κατάρτιση και διαδικασία υπαγωγής της 

Διαφοράς σε διαιτησία. Εκτός και εάν συμφωνηθεί εγγράφως από εσάς και τη WDT, ο διαιτητής 

θα καθορίσει το ποσό των αμοιβών, δαπανών και εξόδων που θα καταβληθούν από τη WDT 

σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 10.6(δ).   

(ε) Αμοιβές δικηγόρου. Η WDT δεν θα απαιτήσει τις αμοιβές και τα έξοδα 

δικηγόρου με τα οποία επιβαρύνθηκε για τυχόν εγερθείσα διαιτησία που αφορά στη Διαφορά 

δυνάμει αυτής της Άδειας. Το δικαίωμα αποζημίωσής σας για αμοιβές και έξοδα δικηγόρου 

σύμφωνα με την ανωτέρω Ενότητα 10.6(δ) δεν περιορίζει τα δικαιώματα αποζημίωσής σας για 

αμοιβές και έξοδα δικηγόρου σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Παρά τα ανωτέρω, ο διαιτητής 

δύναται να μην επιδικάσει το ποσό των αμοιβών και εξόδων δικηγόρου εις διπλούν. 

(στ) Δικαίωμα άρνησης. Μπορεί να επιλέξετε να (εξαιρεθείτε) αρνηθείτε την 

οριστική, δεσμευτική ατομική διαιτητική διαδικασία και την παραίτηση από τις συλλογικές και 

ομαδικές αγωγές που ορίζονται στην παρούσα Άδεια στέλνοντας έγγραφη επιστολή στη 

Διεύθυνση Κοινοποίησης της WDT εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή από εσάς της 

παρούσας Άδειας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της αγοράς, λήψης, εγκατάστασης 

του Λογισμικού ή άλλης σχετικής χρήσης των Συσκευών, προϊόντων και υπηρεσιών της WDT), 

η οποία προσδιορίζει (i) το όνομά σας, (ii) την ταχυδρομική σας διεύθυνση και (iii) το αίτημά 

σας για εξαίρεση από την οριστική, δεσμευτική ατομική διαιτητική διαδικασία και την 

παραίτηση από τις συλλογικές και ομαδικές αγωγές που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 10. 

Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, όλοι οι λοιποί όροι 

θα συνεχίσουν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για κοινοποίηση πριν από τη 

δικαστική διαδικασία.  

10.7 Τροποποιήσεις της Ενότητας 10. Παρά τα εξ αντιθέτου οριζόμενα σε 

οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας, εσείς και η WDT συμφωνείτε ότι εάν η WDT 

προβεί σε τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία 

επίλυσης διαφορών και στην παραίτηση από συλλογικές αγωγές (εκτός από αλλαγή της 

διεύθυνσης της WDT) στην παρούσα Άδεια, η WDT θα λάβει τη θετική συγκατάθεσή σας για τη 
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σχετική τροποποίηση. Εάν δεν συναινείτε υπέρ της σχετικής τροποποίησης, συμφωνείτε ότι θα 

υπάγετε τυχόν Διαφορά, η οποία θα ανακύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, σε διαιτησία 

σύμφωνα με τη γλώσσα της παρούσας Ενότητας 10. 

10.8 Μερική ακυρότητα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Ενότητας 10 

διαπιστωθεί ότι δεν είναι εκτελεστή, η συγκεκριμένη διάταξη θα διαχωριστεί από τις υπόλοιπες, 

ενώ οι υπόλοιποι όροι της παρούσας Άδειας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Τα ανωτέρω δεν θα 

ισχύουν για την απαγόρευση κατά των συλλογικών ή ομαδικών αγωγών, όπως προβλέπεται στην 

Ενότητα 10.5. Εάν η Ενότητα 10.5 διαπιστωθεί ότι δεν είναι εκτελεστή, το σύνολο της Ενότητας 

10 (αλλά μόνο η Ενότητα 10) θα είναι άκυρο. 

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.  
 

Το Λογισμικό αποτελεί εμπορικό λογισμικό υπολογιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο §2.101 του 

κανονισμού 48 C.F.R. Αναλόγως, εάν είστε κρατική υπηρεσία των Η.Π.Α. ή οποιοσδήποτε 

εργολήπτης αυτής, θα σας παρασχεθούν μόνο τα δικαιώματα εκείνα που αφορούν στο 

Λογισμικό, όπως παραχωρούνται σε όλους τους υπόλοιπους τελικούς χρήστες βάσει της άδειας 

χρήσης, σύμφωνα με (α) τα άρθρα §227.7201 έως και §227.7204 του κανονισμού 48 C.F.R, 

αναφορικά με το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. και τους εργολήπτες του ή (β) το άρθρο 

§12.212 του κανονισμού 48 C.F.R. αναφορικά με όλους τους υπόλοιπους δικαιοδόχους της 

κυβέρνησης των Η.Π.Α. και των εργοληπτών τους.  

 

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
 

Η WDT δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με το αν το Λογισμικό ενδείκνυται για χρήση 

στη χώρα που θα το χρησιμοποιήσετε. Αναγνωρίζετε ότι κανένα μέρος του Λογισμικού ούτε οι 

υποκείμενες πληροφορίες ή τεχνολογίες δεν επιτρέπεται να ληφθούν ή να εξαχθούν με άλλον 

τρόπο ή να επανεξαχθούν σε οποιαδήποτε από τις χώρες (ή σε πολίτη ή κάτοικο των χωρών ή 

περιοχών αυτών), στις οποίες οι Η.Π.Α. έχουν επιβάλει εμπορικό εμπάργκο (επί του παρόντος, 

οι χώρες είναι οι εξής: Ιράν, Κούβα, Συρία, Βόρεια Κορέα, Σουδάν και η περιοχή της Κριμαίας) 

ή οποιοδήποτε άτομο που περιλαμβάνεται στις Λίστες Ενδιαφερόμενων της κυβέρνησης των 

Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένης της λίστας του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών με 

ειδικά επιλεγμένους πολίτες ή της λίστας φυσικών προσώπων και της λίστας νομικών προσώπων 

του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις απόρριψης. Δια 

της χρήσης του Λογισμικού, συμφωνείτε με τα προαναφερθέντα και δηλώνετε και εγγυάστε ότι 

δεν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε εν λόγω χώρα ή υπό τον έλεγχο υπηκόου ή κατοίκου 

οποιασδήποτε εν λόγω χώρας ή σε οποιαδήποτε εν λόγω λίστα και συμφωνείτε ότι δε θα 

χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, εκτός όπου αυτό εγκρίνεται σύμφωνα με 

τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε περαιτέρω ότι 

ορισμένες λειτουργίες του Λογισμικού, όπως η κρυπτογράφηση ή ο έλεγχος ταυτότητας, 

ενδεχομένως να υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγών και εισαγωγών και ότι είστε υπεύθυνοι 

για τη συμμόρφωσή σας με όλους τους σχετικούς περιορισμούς και ρυθμιστικές απαιτήσεις. 
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13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Δια της παρούσας συμφωνείτε ότι θα προβείτε σε αποζημίωση, υπεράσπιση και απαλλαγή της 

WDT και των Δικαιοπαρόχων αυτής από και κατά κάθε ευθύνης, ζημίας, αξίωσης, προστίμου 

και εξόδων που απορρέουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς της παρούσας Άδειας. 

 

14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της WDT, η WDT θα έχει το δικαίωμα 

καταγγελίας της παρούσας Άδειας αμέσως, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της 

καταγγελίας οποιωνδήποτε λογαριασμών χρήστη που συνδέονται με το Λογισμικό, με ή χωρίς 

να σας ειδοποιήσει, εάν η WDT θεωρήσει ότι δεν συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις σας που 

απορρέουν από την παρούσα Άδεια. Αμέσως μετά από την καταγγελία, πρέπει να διακόψετε 

αμέσως κάθε χρήση του Λογισμικού και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού.  

 

15. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο, αυτοδικαίως ή με άλλο 

τρόπο, την παρούσα Άδεια ή το Λογισμικό.  

16. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Το Λογισμικό για το οποίο παραχωρείται η παρούσα Άδεια δύναται να περιλαμβάνει λογισμικό 

«Ανοικτού Κώδικα» (λογισμικό υπολογιστή, το οποίο διανέμεται σύμφωνα με συμφωνία 

παραχώρησης άδειας, η οποία προβλέπει ότι ο κώδικας του υπολογιστή μπορεί να είναι 

κοινόχρηστος, προβαλλόμενος και τροποποιήσιμος από το κοινό). Οι περιορισμοί της Ενότητας 

1, 2, 14 και 15 της παρούσας Άδειας ισχύουν μόνο για οποιοδήποτε σχετικό λογισμικό Ανοικτού 

Κώδικα όταν και στο βαθμό που δεν συγκρούονται με οποιουσδήποτε όρους της αντίστοιχης 

άδειας ή αδειών χρήσης του λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Στο βαθμό που είναι απαραίτητη η 

συμμόρφωση με τους όρους των συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων αδειών χρήσης του 

λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, η WDT παρέχει το απαραίτητο τμήμα του πηγαίου κώδικα για το 

Λογισμικό στη διαδικτυακή τοποθεσία http://support.wdc.com/ για μια περίοδο τουλάχιστον 

τριών ετών μετά τη λήψη του Λογισμικού από τη WDT. Η WDT δεν παρέχει καμία στήριξη για 

το λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.  

17. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Για ερωτήσεις σχετικά με το Λογισμικό, παρακαλούμε επισκεφθείτε το φόρουμ υποστήριξης της 

WDT στη διεύθυνση http://support.wdc.com ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπηρεσία 

υποστήριξης πελατών της WDT χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή φόρμα που βρίσκεται στη 

διεύθυνση http://wdc.custhelp.com/app/ask/.   

18. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Η παρούσα Άδεια αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων αναφορικά με 

το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονα υφιστάμενες, 

προφορικές ή έγγραφες συμφωνίες.  
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19. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Εξαιρουμένης της Ενότητας 10, η παρούσα Άδεια θα διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας 

της Καλιφόρνια, ανεξαρτήτως των διατάξεων άλλου δικαίου. Σε περίπτωση Διαφοράς για την 

οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 10 και έχουν διαχωριστεί από το υπόλοιπο 

της παρούσας Άδειας από το αρμόδιο δικαστήριο, ή έχετε επιλέξει να αρνηθείτε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Ενότητας 10, εσείς και η WDT από κοινού συναινείτε στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων της Κομητείας Orange της 

Καλιφόρνια των Η.Π.Α.  

20. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

Η παρούσα Άδεια δεν θα διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις 

Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών.  

21. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Σύμφωνα με την Ενότητα 10.7 της παρούσας Άδειας, εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας 

Άδειας κριθεί ανεκτέλεστη από αρμόδιο δικαστήριο, η εν λόγω διάταξη θα τροποποιηθεί στο 

βαθμό που χρειάζεται ώστε να καταστεί εκτελεστή χωρίς να απολέσει τον σκοπό της, ή να 

διαχωριστεί από την παρούσα Άδεια, εάν καμία σχετική τροποποίηση δεν είναι δυνατή, ενώ οι 

υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Άδειας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Καμία 

αποποίηση από οποιοδήποτε από τους συμβαλλομένους οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης ή 

οποιασδήποτε παραβίασης της παρούσας δε θα θεωρηθεί αποποίηση του σχετικού όρου ή 

προϋπόθεσης ή μεταγενέστερης παραβίασης της παρούσας.  

22. ΚΥΡΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Οι Ενότητες 2, 8, 9, 10, 13 και 19 της παρούσας Άδειας και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις της 

παρούσας Άδειας που απαιτούν ή πραγματεύονται την εκτέλεση μετά από τη λύση της παρούσας 

Άδειας θα είναι εκτελεστές παρά τη λύση της παρούσας Άδειας.  

23. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Κανένας συμβαλλόμενος δεν θα έχει αθετήσει την Άδεια ούτε θα υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση, μη εκτέλεση (εκτός από την υποχρέωση πληρωμής) ή διακοπή υπηρεσίας που 

είναι άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα οποιασδήποτε αιτίας, η οποία είναι πέραν του εύλογου 

ελέγχου του.  

24. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ MICROSOFT 

Παρά τα εξ αντιθέτου οριζόμενα στην παρούσα Άδεια, η εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού 

με προϊόντα και υπηρεσίες της Microsoft θα υπόκειται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους της 

παρούσας Ενότητας 24. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι: (α) Δύναστε να προβείτε σε λήψη και 

εκτέλεση του Λογισμικού σε ελάχιστο αριθμό συσκευών (περιγράφεται παρακάτω), οι οποίες 

συνδέονται με το λογαριασμό σας της Microsoft, χωρίς την καταβολή πρόσθετων χρεώσεων 

στην WDT (είτε από τη Microsoft είτε από εσάς). Για τους σκοπούς της υποενότητας (α) 
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παραπάνω, ο ελάχιστος αριθμός συσκευών είναι ο εξής: για εφαρμογές Windows Store Apps, 

έως ογδόντα μία (81) προσωπικές συσκευές Windows 8, Windows RT ή των διαδόχων αυτών 

και για τις εφαρμογές Windows Phone Store Apps, έως πέντε (5) συσκευές Windows Phone και 

(β) η Microsoft και ο κατασκευαστής τηλεφώνου σας, ο κατασκευαστής συσκευών και η 

εταιρεία δικτύου (κατά περίπτωση) δεν φέρουν ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

για το Λογισμικό. 
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