
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής 

συλλογικά ιστότοπος AEGEAN TENNIS CENTRE), και αφορούν σε όλο το περιεχόμενο και 

υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός του εν λόγω ιστοτόπου (εφεξής ο “ιστότοπος AEGEAN 

TENNIS CENTRE”). 

Όποιος εισέρχεται στον ιστότοπο AEGEAN TENNIS CENTRE («Χρήστης») αποδέχεται όλους 

τους όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης όπως αυτοί 

ανανεώνονται και ισχύουν. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες, τα οποία η AEGEAN TENNIS 

CENTRE θέτει στην διάθεση του Χρήστη δια του ιστότοπου AEGEAN TENNIS CENTRE 

(«Περιεχόμενο» και «Υπηρεσίες», αντίστοιχα) ενδέχεται να διέπονται εξίσου από ειδικούς όρους, 

οι οποίοι, σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύουν των Γενικών Όρων (οι «Ειδικοί Όροι»). Ο 

Χρήστης, κάθε φορά που χρησιμοποιεί κάθε Περιεχόμενο ή Υπηρεσία, υποβάλλει και αποδέχεται 

και τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους. 

Συνεπώς, οι Χρήστες πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τους Γενικούς Όρους όποτε επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο AEGEAN TENNIS CENTRE, καθώς και, ανά περίπτωση, τους 

αντίστοιχους Ειδικούς Όρους, όποτε προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το σχετικό Περιεχόμενο ή 

Υπηρεσία. 

Σε κάθε περίπτωση, η AEGEAN TENNIS CENTRE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί 

οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την εμφάνιση και διαμόρφωση του 

ιστότοπου AEGEAN TENNIS CENTRE, καθώς και των παρόντων Γενικών Όρων ή των 

αντίστοιχων Ειδικών Όρων. 

Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, εάν έχετε αντιρρήσεις σε οποιονδήποτε από 

τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (ΓΟΠ) της παρούσας ιστοσελίδας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ AEGEAN TENNIS CENTRE 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η χρήση της ιστοσελίδας AEGEAN TENNIS CENTRE είναι 

δωρεάν, με την επιφύλαξη του κόστους σύνδεσης του αντίστοιχου δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών μέσω του οποίου έχει πρόσβαση ο Χρήστης. 

Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, οικειοθελώς και ρητά, ότι η χρήση της ιστοσελίδας 

AEGEAN TENNIS CENTRE τελεί πάντοτε υπό τη μοναδική και αποκλειστική του ευθύνη. 

Με τη χρήση της ιστοσελίδας AEGEAN TENNIS CENTRE, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην 

προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να εμποδίσει ή να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα 

και τα δικαιώματα της AEGEAN TENNIS CENTRE ή οποιουδήποτε τρίτου ή να παρεμποδίσει, 

να καταστρέψει, να καταστήσει άχρηστη ή να επιβαρύνει υπερβολικά την ιστοσελίδα της 

AEGEAN TENNIS CENTRE ή να εμποδίσει, με οποιονδήποτε τρόπο, την κανονική χρήση της 

ιστοσελίδας AEGEAN TENNIS CENTRE. 

Η AEGEAN TENNIS CENTRE υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που κρίνονται κατάλληλα για την 

ανίχνευση της ύπαρξης ιών. Παρόλα αυτά, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας 

των υπολογιστικών συστημάτων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και έτσι η 

AEGEAN TENNIS CENTRE δεν μπορεί να εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων που 

μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Χρήστη 

(λογισμικό και υλισμικό-harware) ή ψηφιακά έγγραφα και αρχεία που περιέχονται σε αυτά. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Τα Περιεχόμενα του ιστότοπου AEGEAN TENNIS CENTRE παρέχονται στο Χρήστη από την 

AEGEAN TENNIS CENTRE, με πληροφορίες από δικές της πηγές και από πηγές τρίτων. 



Η AEGEAN TENNIS CENTRE επιδιώκει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των περιεχομένων 

της και την εύλογη επικαιροποίησή τους, αλλά δεν εγγυάται τη χρησιμότητα, την ακρίβεια, την 

πληρότητα, την καταλληλότητα και/ή την επικαιροποίηση των Περιεχομένων. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους (είτε μέσω της πρόσβασης στον ιστότοπο AEGEAN 

TENNIS CENTRE, είτε χρησιμοποιώντας τα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες του) δεν παρέχεται 

δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου AEGEAN TENNIS 

CENTRE ή οιουδήποτε στοιχείου του. Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες η αναπαραγωγή, 

μετασχηματισμός, διανομή, δημόσια επικοινωνία, διάθεση, εξαγωγή, επαναχρησιμοποίηση, 

επαναπροώθηση ή χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία, εκτός 

από τις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τον δικαιούχο των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων. 

Οι Χρήστες μπορούν να βλέπουν και να αποκτούν προσωρινό ιδιωτικό αντίγραφο των 

Περιεχομένων, αποκλειστικά, για προσωπική και ιδιωτική τους χρήση, στα συστήματα 

πληροφορικής τους (λογισμικού και υλισμικού), όταν αυτό δεν αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από την 

απόκτηση ή την προσπάθεια απόκτησης των Περιεχομένων με διαφορετικά μέσα ή διαδικασίες 

από εκείνα που τίθενται στη διάθεσή τους, ανάλογα με την περίπτωση, που προσφέρονται για το 

σκοπό αυτό ή συνήθως χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο (και στην τελευταία περίπτωση οφείλουν 

να διασφαλίζουν ότι δεν αποτελούν κίνδυνο βλάβης ή καταστροφής του ιστοτόπου AEGEAN 

TENNIS CENTRE). 

Όλα τα κείμενα, οι γραφικές παραστάσεις, το συντακτικό περιεχόμενο, τα δεδομένα, η γραφική 

τέχνη, τα σχέδια, η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HTML), οι φωτογραφίες, η μουσική, οι 

ήχοι, οι εικόνες, το λογισμικό, τα βίντεο ή άλλη μορφή περιεχομένου που βλέπουν ή διαβάζουν οι 

χρήστες στην Υπηρεσία ανήκουν στην AEGEAN TENNIS CENTRE ή χρησιμοποιούνται κατόπιν 

άδειας από τους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων. 

Αυτό το υλικό προστατεύεται με κάθε τρόπο, μέσο και τεχνολογία που έχει ήδη ή πρόκειται να 

αναπτυχθεί. Η AEGEAN TENNIS CENTRE έχει την κυριότητα αυτού του υλικού, καθώς και το 

συντονισμό, επιλογή, συνδυασμό και τελειοποίηση αυτού. Αυτό το υλικό προστατεύεται από τους 

νόμους που διέπουν τα δικαιώματα των δημιουργών, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά 

σήματα και άλλα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να 

αντιγράψουν, να μεταφορτώσουν, να χρησιμοποιήσουν, να επανασχεδιάσουν, να 

αναδιαμορφώσουν ή εκ νέου να μεταδώσουν οιοδήποτε από την Υπηρεσία χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της AEGEAN TENNIS CENTRE. Η χρήση αυτού του 

υλικού απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση της AEGEAN TENNIS CENTRE και/ή των δικαιούχων 

των δικαιωμάτων. 

Το AEGEAN TENNIS CENTRE είναι εμπορικό σήμα, συμπεριλαμβανομένου του λογοτύπου 

του. 

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η χρήση οιασδήποτε από αυτά τα σήματα, τα λογότυπα ή τα 

ονόματα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τον δικαιούχο τους. 

Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται, ανά πάσα στιγμή, για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου AEGEAN TENNIS CENTRE, ιδιοκτησίας της 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΙΣ ΑΓΑΙΟΥ ΙΚΕ  ή τρίτων μερών. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει προφίλ, συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστολόγια, 

πίνακες μηνυμάτων, εφαρμογές, αγγελίες θέσεων εργασίας, ομάδες συζητήσεων, φόρουμ, 
κοινότητες και/ή άλλα μέσα επικοινωνίας ("Δημόσιες Περιοχές"), που επιτρέπουν την 

επικοινωνία μεταξύ των Χρηστών. 



Αυτές οι κοινόχρηστες περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή και τη 

λήψη μηνυμάτων και το είδος, συνάφεια και καταλληλότητα για το υπό εξέταση φόρουμ. 

Χωρίς εξαίρεση, ο Χρήστης απαγορεύεται να: 

• Δυσφημεί, προσβάλει, παρενοχλεί, διώκει, απειλεί ή παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα (ήτοι το 

δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) των άλλων με οιονδήποτε άλλο τρόπο, 

• Δημοσιεύει, αναρτά, μεταφορτώνει, διανέμει ή διαδίδει οιοδήποτε όνομα, θέμα, υλικό ή 

πληροφορία που είναι βλαπτική, δυσφημιστική, άσεμνη ή παράνομη, 

• Χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για οιοδήποτε σκοπό που παραβιάζει τους κανόνες του τοπικού, 

εθνικού ή διεθνούς δικαίου, 

• Αναρτά αρχεία που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που παραβιάζει το δικαίωμα πνευματικής 

ιδιοκτησίας (ή το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή) τρίτων – μερών, 

• Αναρτά αρχεία που περιέχουν ιούς, ιούς Τrojans, κατεστραμμένα αρχεία ή παρόμοιο λογισμικό 

που μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή άλλων Χρηστών, 

• Διαφημίζει ή προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την Υπηρεσία, 

• Διενεργεί ή προωθεί έρευνες, διαγωνισμούς, συστήματα Ponzi ή αλυσιδωτές επιστολές, 

• Ενεργεί στο όνομα άλλου προσώπου ή επιτρέπει σε άλλο άτομο να χρησιμοποιεί την ταυτότητά 

του για να αναρτά ή να βλέπει σχόλια, 

• Αναρτά την ίδια σημείωση επανειλημμένα (γνωστή ως αυτόκλητη/ανεπιθύμητη επικοινωνία - 

«spamming»), 

• Προβαίνει σε αυτόκλητη/ανεπιθύμητη επικοινωνία - «spamming», 

• Μεταφορτώνει αρχεία που έχουν αναρτηθεί από άλλον Χρήστη γνωστό σε αυτόν ή που έπρεπε 

να γνωρίζει, ή διανέμει τα αρχεία αυτά μέσω της Υπηρεσίας, 

• Περιορίζει ή παρεμποδίζει τους άλλους Χρήστες από την πρόσβαση στις Δημόσιες Περιοχές, 

• Υπονοεί ή δηλώνει ότι οι δηλώσεις του Χρήστη έχουν γίνει αποδεκτές από την AEGEAN 

TENNIS CENTRE, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της, 

• Χρησιμοποιεί οιαδήποτε αυτόματη και/ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την 

κατηγοριοποίηση του ιστοτόπου AEGEAN TENNIS CENTRE, 

• Αποκτά παράνομα πρόσβαση ή παρεμβάλλεται στη AEGEAN TENNIS CENTRE, στους 

διακομιστές ή στο δίκτυο της, 

• Προσαρμόζει, τροποποιεί, παραχωρεί άδεια χρήσης ή υπό άδειας χρήσης της μάρκας 

«AEGEAN TENNIS CENTRE» για προσωπική ή εμπορική χρήση, 

• Αφαιρεί ή τροποποιεί, οπτικά ή με άλλο τρόπο, τα δικαιώματα του δημιουργού, τα εμπορικά 

σήματα ή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και σήματα στα οποία δικαιούχος είναι η AEGEAN 

TENNIS CENTRE, 



• Αναρτά προσβλητικό και/ή βλαβερό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ήτοι, περιεχομένων 

που υπερασπίζονται, αποδέχονται, ανέχονται ή προωθούν τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το 

μίσος ή τη σωματική βία εναντίον οιουδήποτε ατόμου ή ομάδας, 

• Αναρτά περιεχόμενο το οποίο παρέχει υλικό ή πρόσβαση σε υλικό που εκμεταλλεύεται άτομα 

κάτω των 18 ετών με καταχρηστικούς, βίαιους ή σεξουαλικούς τρόπους, και 

• Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Δημόσιες Περιοχές θα είναι δημόσια και η 

AEGEAN TENNIS CENTRE δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες άλλων Χρηστών 

σχετικά με αυτά τα περιεχόμενα. 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 
Οι συνδέσεις (όπως οι υπερσύνδεσμοι) από την AEGEAN TENNIS CENTRE σε άλλους 

δικτυακούς τόπους δεν ισοδυναμούν με την έγκριση από την AEGEAN TENNIS CENTRE των 

εν λόγω δικτυακών τόπων ή του περιεχομένου τους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για 

αναφορά και ευκολία του χρήστη. Η AEGEAN TENNIS CENTRE δεν ελέγχει αυτούς τους 

δικτυακούς τόπους και δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. 

Η ύπαρξη συνδέσεων στην Υπηρεσία για αυτούς τους δικτυακούς τόπους δεν σημαίνει ούτε ότι η 

AEGEAN TENNIS CENTRE εγκρίνει οιοδήποτε υλικό εμφανίζεται εκεί, ούτε ότι έχει οιαδήποτε 

σχέση με τους φορείς εκμετάλλευσής του. Είναι ευθύνη του Χρήστη να αξιολογεί το περιεχόμενο 

και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνει από αυτούς τους δικτυακούς τόπους. 

H χρήση δικτυακών τόπων, οι οποίοι ελέγχονται, διατηρούνται και διαχειρίζονται από τρίτα μέρη, 

διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τις Πολιτικές Ασφαλείας των εν λόγω 

δικτυακών τόπων και όχι από τους Όρους Χρήσης της AEGEAN TENNIS CENTRE. 

Η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους τρίτου μέρους γίνεται για λογαριασμό και με 

κίνδυνο του ίδιου του Χρήστη. 

Η AEGEAN TENNIS CENTRE απορρίπτει ρητά κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση και/ή 

την παρακολούθηση οιουδήποτε δικτυακού τόπου ή άλλου υλικού που σχετίζεται με συνδέσεις, οι 

οποίες εμφανίζονται στην Υπηρεσία. Ο Χρήστης συμφωνεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας να 

απαλλάξει την AEGEAN TENNIS CENTRE από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη 

χρήση συνδέσεων που εμφανίζονται στην Υπηρεσία. 

α) Υπερσύνδεσμοι 

Ο Χρήστης και, γενικά, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να δημιουργήσει έναν 

υπερσύνδεσμο ή μια τεχνική συσκευή σύνδεσης (για παράδειγμα, συνδέσμους) από τον ιστότοπό 

του στον ιστότοπο AEGEAN TENNIS CENTRE ("Υπερσύνδεσμος"), πρέπει να λάβει γραπτή 

εξουσιοδότηση από τη AEGEAN TENNIS CENTRE. 

Η δημιουργία του υπερσύνδεσμου δεν συνεπάγεται, σε κάθε περίπτωση, την ύπαρξη οιωνδήποτε 

σχέσεων μεταξύ της AEGEAN TENNIS CENTRE και του κυρίου του ιστοτόπου ή της 

ιστοσελίδας, όπου είναι εγκατεστημένος ο Υπερσύνδεσμος, ή την αποδοχή ή έγκριση από τη 

AEGEAN TENNIS CENTRE του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του. 

Σε κάθε περίπτωση, η AEGEAN TENNIS CENTRE διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να 

καταστήσει άχρηστο, ανά πάσα στιγμή, οιοδήποτε υπερσύνδεσμο στον ιστότοπο της AEGEAN 

TENNIS CENTRE, ειδικά σε περιπτώσεις παράνομης δραστηριότητας ή περιεχομένου του 

ιστότοπου που περιλαμβάνει τον υπερσύνδεσμο. 

 



β) Συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι 

Ο ιστότοπος της AEGEAN TENNIS CENTRE θέτει στη διάθεση του Χρήστη, αποκλειστικά για 

σκοπούς αναζήτησης και πρόσβασης σε πληροφορίες, περιεχόμενο και υπηρεσίες διαθέσιμες 

διαδικτυακά, υπερσυνδέσμους ή τεχνικές συσκευές σύνδεσης (για παράδειγμα συνδέσμους) που 

επιτρέπουν στον Χρήστη να έχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους ή πύλες, που ανήκουν ή 

διαχειρίζονται από τρίτα μέρη ("Συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι"). 

Η AEGEAN TENNIS CENTRE δεν προσφέρει ούτε εμπορεύεται, μόνη της ή μέσω τρίτων 

μερών, πληροφορίες, περιεχόμενα και υπηρεσίες που διατίθενται σε συνδεδεμένους δικτυακούς 

τόπους, ούτε εγκρίνει, εποπτεύει ή ελέγχει με οιονδήποτε τρόπο τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες 

και οιοδήποτε υλικό οιασδήποτε φύσης που υπάρχει σε αυτούς. Ο Χρήστης αναλαμβάνει 

αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την πλοήγηση σε αυτούς. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των 

Χρηστών περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Οι Χρήστες οφείλουν να διαβάζουν την 

Πολιτική Απορρήτου πριν κάνουν χρήση του ιστότοπου, προκειμένου να είναι ενήμεροι 

αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, την περίοδο τήρησης 

αυτών, τα δικαιώματά τους και λοιπές σημαντικές πληροφορίες.. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η μη άσκηση ή η μη εμπρόθεσμη ή μερική άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος που έχει η AEGEAN 

TENNIS CENTRE δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή οιασδήποτε εφαρμοστέας διάταξης δεν 

συνεπάγεται την παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ή την παρεμπόδιση της μεταγενέστερης 

άσκησής του και δεν μπορεί να θεωρηθεί μέσο απόδειξης καθυστέρησης ή ανανέωσης. 

Η παρούσα Συμφωνία είναι η πλήρης σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΝΙΣ 

ΑΙΓΑΙΟΥ Ι.Κ.Ε. 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να επικαιροποιούνται, ανά πάσα στιγμή, από την AEGEAN 

TENNIS CENTRE, όποτε κρίνεται απαραίτητο ή επιθυμητό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς 

τους Χρήστες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νομικές απαιτήσεις ή τις λειτουργικές 

αλλαγές. Ο Χρήστης θα έχει πάντοτε πρόσβαση στους ισχύοντες όρους χρήσης διαδικτυακά. 

Το παρόν έγγραφο θα είναι πάντα διαθέσιμο στο διαδίκτυο και μπορείτε να το συμβουλεύεστε 

ελεύθερα, να το αποθηκεύετε ή να το εκτυπώνετε, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς να είστε 

εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο. 

Η μεταγενέστερη πρόσβαση και η χρήση του ιστοτόπου από τον Χρήστη θα θεωρείται ως σαφής 

ένδειξη ότι έχει διαβάσει, αποδεχθεί και κατανοήσει τους τροποποιημένους Όρους και 

Προϋποθέσεις. 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 
Συνολική ή μερική ακυρότητα οιασδήποτε από τις ρήτρες των παρόντων Γενικών Προϋποθέσεων 

δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ, 

εκτός εάν ένα επηρεαζόμενο μέρος αποδείξει ότι από το σκοπό που επεδίωκαν τα μέρη συνάγεται 

ότι δεν θα είχαν υπογράψει τη συμφωνία χωρίς το άκυρο μέρος. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. 

 



ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Όλοι όσοι επιθυμούν να αγοράσουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δηλώνουν ότι βρίσκονται σε 

κατάλληλη ηλικία και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για τον εν λόγω σκοπό. 

Για οιαδήποτε αγορά πραγματοποιείται σε αυτόν το δικτυακό τόπο, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει 

πλήρη γνώση και ότι έχει αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. 

Εάν οποιοσδήποτε Χρήστης έχει οιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους 

ή οιοδήποτε σχόλιο αναφορικά με το δικτυακό τόπο της AEGEAN TENNIS CENTRE, 

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

hello@aegeantenniscentre.com 

 ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ AEGEAN TENNIS CENTRE ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ Η 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΩ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Ο παρόν ιστότοπος λειτουργεί υπό την εταιρεία “ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΙΣ ΑΓΑΙΟΥ Ι.Κ.Ε., η οποία έχει 

ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, με έδρα την πόλη της Αθήνας (Μακεδονίας 78, 

ΠΑΠΑΓΟΥ 156669)  η οποία έχει συστήσει νομίμως υποκατάστημα στην Ελλάδα, με έδρα στην 

Πάρο του νομού Κυκλάδων στην περιοχή Υστέρνη, Α.Φ.Μ 800961372 / Δ.Ο.Υ. Χολαργού, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής “AEGEAN TENNIS CENTRE”). 

Η συμφωνία σας με τους ακόλουθους όρους της Πολιτικής Απορρήτου λογίζεται ως ελεύθερη 

δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών 

σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου μας, όπως ορίζεται 

παρακάτω. Κατόπιν αυτών, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη Πολιτική 

Απορρήτου: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
Στη AEGEAN TENNIS CENTRE, είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θεμελιώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την 

AEGEAN TENNIS CENTRE αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας 

από εσάς και/ή μέσω του ιστότοπου AEGEAN TENNIS CENTRE.com, σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της 

παρούσας Πολιτικής Απορρήτου οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή: Ο όρος «προσωπικά 

δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία που σας ταυτοποιεί. Τέτοιες πληροφορίες 

μπορούν να είναι το όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αριθμός φορολογικού μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σας 

πληροφορήσουμε για το πώς και με ποια μέσα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. 

Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία, η οποία 

αποκαλύπτει φυλετικές ή εθνικές καταβολές, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές και φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις ή συνδικαλιστική ιδιότητα, καθώς επίσης και προσωπικές πληροφορίες για γενετικά 

δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, 

δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν στην σεξουαλική ζωή και τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 
Οι επισκέψεις στον ιστότοπο AEGEAN TENNIS CENTRE δεν συνεπάγονται αυτόματη 

καταχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν. Υπάρχουν, ωστόσο, 

κάποιες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες, οι οποίες δύνανται να 

συλλεχθούν και να τηρηθούν στον ιστότοπο AEGEAN TENNIS CENTRE (για παράδειγμα, ο 

τύπος του φυλλομετρητή Διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για την 



πρόσβαση σε ιστοσελίδες του ιστότοπου AEGEAN TENNIS CENTRE), με σκοπό τη βελτίωση 

των υπηρεσιών μας, όπως την εμπειρία πλοήγησης και διαχείρισης του ιστότοπου AEGEAN 

TENNIS CENTRE. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) και το όνομα χώρου σας (domain 

name). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο 

προσωποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Εντούτοις, προκειμένου να 

κάνετε χρήση ορισμένων Περιεχομένων και Υπηρεσιών του ιστότοπου μας, μπορεί να σας 

ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός. Όταν επιλέγετε να γίνετε μέλος της AEGEAN 

TENNIS CENTRE, μπορεί να συλλέξουμε τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου, τον αριθμό 

πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία γεννήσεως, πληροφορίες για την κατάσταση υγείας, καθώς 

επίσης και διατροφικές προτιμήσεις ή αλλεργίες, διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (σε 

περίπτωση επιστροφής χρημάτων). Εάν είστε προνομιούχο μέλος με συγκεκριμένα οφέλη, πλέον 

των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων θα σας ζητήσουμε τα σχετικά αποδεικτικά (π.χ. κάρτα 

μέλους κ.ο.κ.) Σε κάθε περίπτωση, η AEGEAN TENNIS CENTRE θα σας παρέχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση για την 

επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς 

επεξεργασίας.Επίσης, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πληροφορίες για την τοποθεσία σας 

ή για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, προκειμένου να σας προσφέρουμε πιο 

προσωποποιημένες υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε βάσεις 

δεδομένων της AEGEAN TENNIS CENTRE, χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικά μέσα.  

Συλλέγουμε, επίσης, πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των απαντήσεών σας στις έρευνές μας, 

των απαντήσεών σας σε ερωτηματολόγιά μας, τα σχόλιά σας κ.ο.κ. Επιπρόσθετα, μπορεί να σας 

προσφέρουμε ορισμένα εργαλεία για την αυτο-αξιολόγηση της φυσικής σας κατάστασης, καθώς 

επίσης μπορεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση υγείας ή 

προβλήματα υγείας και διατροφικές προτιμήσεις και/ή αλλεργίες, σε διάφορα σημεία συλλογής 

δεδομένων όπως κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κατά τη διαδικασία εγγραφής, κατά την 

εγγραφή στις εγκαταστάσεις ευεξίας (spa) ή κατά την διατροφική αρωγή και την προσωπική 

προπόνηση. 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμεύουν για τη διαχείριση και 

παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε ή για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως: • 

Εγγραφή στις υπηρεσίες μας, όπως παρέχονται κάθε φορά (π.χ. Ατομική Προπόνηση/Εκμάθηση, 

Ομαδικά Προγράμματα κλπ.). • Εγγραφή στη λίστα μελών μας • Εγγραφή στους διαγωνισμούς 

μας. Η AEGEAN TENNIS CENTRE, εφόσον είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη από το υποκείμενο 

των δεδομένων, μπορεί επίσης να τα χρησιμοποιήσει για τους παρακάτω σκοπούς: • Αποστολή 

εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. • Αποστολή τακτικών 

ενημερώσεων που η AEGEAN TENNIS CENTRE κρίνει ενδιαφέρουσες για τον Χρήστη. • 

Αποστολή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. • Για σκοπούς 

έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ. • Για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης 

της ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ι.Κ.Ε. και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Για πράξεις 

"άμεσης προώθησης", που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της AEGEAN TENNIS 

CENTRE για σκοπούς προγραμματισμού αξιολογήσεων, προγράμματα για τα τμήματα των 

διαθέσιμων υπηρεσιών (διατροφή, φυσιοθεραπεία κ.α.), παροχή πληροφοριών της επιχείρησης 

που προκύπτουν από την εμπορική σχέση, ενημέρωση για εκδηλώσεις και πάρτι της AEGEAN 

TENNIS CENTRE, καθώς και εγγραφή σε προγράμματα ατομικής (ή μη) προπόνησηςκαι 

εκμάθησης. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία από τη AEGEAN TENNIS CENTRE είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται 

στις ανάγκες και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα 

προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και την 

ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη 

επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και οργανωτικό 

μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως, δε, δια της κρυπτογράφησης, της 

κωδικοποίησης, την ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, 



καθώς και του ελέγχου, της παρακολούθησης και της τακτικής καταγραφής όλων των 

διαδικασιών επεξεργασίας. Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 

χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας???? για την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων από την AEGEAN TENNIS CENTRE, για έναν ή περισσότερους 

συγκεκριμένους σκοπούς και την καταχώρισή της στα αντίστοιχα αρχεία που ανήκουν στην 

AEGEAN TENNIS CENTRE. Όταν η συγκατάθεση δίδεται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

των προσωπικών σας δεδομένων, η AEGEAN TENNIS CENTRE συλλέγει και επεξεργάζεται 

πληροφορίες που βασίζονται στις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, μόνο για να 

σας παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις 

δραστηριότητες της AEGEAN TENNIS CENTRE μέσω ενεργειών άμεσης προώθησης. Τα 

δεδομένα που συλλέγονται, υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και αποσκοπούν, 

εντός του εταιρικού ομίλου στον οποίο ανήκει η AEGEAN TENNIS CENTRE, να καθορίσουν 

την ποιότητα του Χρήστη / Πελάτη, την συλλογή κουπονιών και τις μελλοντικές επικοινωνίες, 

ιδιαίτερα τις ενέργειες άμεσης προώθησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποσκοπούν επίσης 

στην εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και τη χρήση σε συμβατικές σχέσεις με Ασφαλιστικές 

Εταιρείες, Τράπεζες και άλλους φορείς. Η AEGEAN TENNIS CENTRE δεσμεύεται να τηρεί 

αυστηρό απόρρητο όλων των δεδομένων, διατηρώντας την πρόσβαση σε αυτά, αποκλειστικώς 

όπως απαιτείται σύμφωνα με τη συνήθη δραστηριότητά της. Τα στοιχεία επικοινωνίας που μας 

παρέχετε θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

περιστασιακή αποστολή πληροφοριών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομικής 

επιστολής, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που αποτελούν αντικείμενο 

της σύμβασής σας με τη AEGEAN TENNIS CENTRE. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου 

είδους πληροφορίες, παρακαλείσθε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται 

κατωτέρω στο κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ AEGEAN TENNIS CENTRE 
Εκτός από την συλλογή δεδομένων με τα προαναφερθέντα μέσα, όταν ρητά εξουσιοδοτείται, η 

AEGEAN TENNIS CENTRE χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών 

για τους χρήστες του ιστότοπου AEGEATENNISCENTRE.com. Για παράδειγμα, ο διακομιστής 

ιστοτόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες για το ποιες σελίδες επισκεφθήκατε, καθώς επίσης 

και ποιον φυλλομετρητή χρησιμοποιήσατε. Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς 

άλλες σελίδες του ιστότοπου. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 

παρακολούθηση της συχνότητας με την οποία χρησιμοποιούνται αυτές οι συνδέσεις και ποιες 

είναι οι πιο προβαλλόμενες σελίδες. Όταν παρέχονται από τον Χρήστη της ιστοσελίδας AEGEAN 

TENNIS CENTRE, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου 

μάρκετινγκ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 
Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα 

το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται 

από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγήσατε στη AEGEAN TENNIS 

CENTRE μέσω του ιστότοπου τηρούνται για ένα (1) έτος από την χορήγηση ή, σε περίπτωση 

εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της AEGEAN TENNIS CENTRE, για διάστημα δυο (2) 

ετών μετά το πέρας της εμπορικής σχέσης, μετά τη λήξη του οποίου τα δεδομένα θα 

καταστραφούν, ολοκληρώνοντας όλες τις εργασίες επεξεργασίας στα αντίστοιχα δεδομένα. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα 

ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξάρτητα του είδους της διαφοράς. Για όλες τις ενέργειες ή νομικές 

διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, 

την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής 

Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε 

αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να 
ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της 

παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των 

δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε 

λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, καμία μέθοδος 

διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. 

Η AEGEAN TENNIS CENTRE έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει τις 

προσωπικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής κοινότητας. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Στη AEGEAN TENNIS CENTRE, φροντίζουμε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα 

δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων 

διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητούν και να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τη διενεργούμενη επεξεργασία. 

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν: 

(i) τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων · 

(ii) τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει · 

iii) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων· 

(iv) τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων · και 

v) να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η AEGEAN TENNIS CENTRE θα απαντήσει εγγράφως εντός 30 

ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση της αίτησης. 

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα 

διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα 

σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο 

ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων 

σκοπών επεξεργασίας. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, 

μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική 

Απορρήτου ως εξής: Όνομα: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΛΗΣ Τηλέφωνο: 210 8152267 E-mail: 

hello@aegeantenniscentre.com Ταχυδρομική διεύθυνση: Μακεδονίας 78 Παπάγου Τ.Κ. 15669 

Ιστοσελίδα: www.aegeantenniscentre.comr Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας 

δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό κέντρο: +30 

210 6475600 Φαξ: +30 210 6475628 E-mail: contact@dpa.gr Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί 

να τροποποιείται κατά διαστήματα. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα. 

Ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής ορίζεται η 25η Μαΐου 2018. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 
Για τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται προηγούμενα στην Πολιτική προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προσωρινά “cookies”, τα οποία 

παραμένουν σε ένα αρχείο cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, μέχρι αυτό να 



κλείσει. Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας που στέλνεται στο server του χρήστη και 

μένει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, χωρίς να προκαλεί κάποια βλάβη σε αυτόν. 

Η χρήση cookies από την AEGEAN TENNIS CENTRE χρειάζεται πάντα ρητή εξουσιοδότηση 

από το χρήστη, ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση και μπορεί, όντας ενημερωμένος και 

διαφωτισμένος, να επιλέξει αν θα την αποδεχτεί ή θα την απορρίψει. 

Απολύτως αναγκαία Cookies 
Τα βασικά cookies σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις 

υπηρεσίες και τις λειτουργίες της. Χωρίς αυτά τα απολύτως αναγκαία cookies, η Ιστοσελίδα δεν 

θα λειτουργήσει για εσάς τόσο ομαλά όσα επιθυμούμε και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να 

σας παρέχουμε την Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένες παροχές και λειτουργίες της. Διαχείριση ετικετών 

Google Πάροχος κανόνων παρακολούθησης Ιστοσελίδας Λήγουν μετά από 24 μήνες Τρίτο μέρος: 

http://www.google.com/policies/privacy/ 

Cookies Απόδοσης 
Τα Cookies Απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα 

και μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της. Για παράδειγμα, τα cookies 

απόδοσης μας δείχνουν ποιες είναι οι σελίδες του Ιστότοπου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, 

μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίσατε με την Ιστοσελίδα και μας 

δείχνουν εάν η διαφήμισή μας είναι αποτελεσματική ή όχι.  

Αυτό μας επιτρέπει να δούμε το γενικό μοντέλο χρήσης της Ιστοσελίδας, και όχι τη χρήση που 

κάνει ένα μόνο άτομο. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προκειμένου να αναλύσουμε την κίνηση 

της Ιστοσελίδας και δεν εξετάζουμε αυτές τις πληροφορίες για την αναγνώριση εξατομικευμένων 

πληροφοριών. 

Google Analytics 

Παρακολούθηση κίνησης της Ιστοσελίδας 

Λήγουν μετά από 24 μήνες 

Τρίτο μέρος: http://www.google.com/policies/privacy/ 

Διαφημιστικά Cookies 
Τα διαφημιστικά cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή στοχευμένων προσφορών ή 

διαφημίσεων, βάσει των ενδιαφερόντων σας στην Ιστοσελίδα ή για τη διαχείριση της διαφήμισής 

μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας σε αυτόν ή σε άλλους 

ιστότοπους για να σας παρέχουν στοχευμένη διαφήμιση. 

Munchkin 

Καταγράφει την τελευταία επίσκεψη και δραστηριότητα 

Λήγουν μετά από 24 μήνες 

Τρίτο μέρος: https://documents.marketo.com/legal/cookies/ 

 

Addthis 

Ανιχνεύει για συμπεριφορική διαφήμιση, analytics, έρευνα αγοράς 



Λήγουν μετά από 24 μήνες 

Τρίτο μέρος: http://www.addthis.com/ 

Σχόλια 
Disqus 

Ανιχνεύει σχόλια συμπεριφοράς, analytics 

Λήγουν μετά από 24 μήνες 

Τρίτο μέρος: https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy 

Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
Facebook 

Ανιχνεύει μέλη/μη μέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για συμπεριφορική διαφήμιση, 

analytics, έρευνα αγοράς 

Λήγουν μετά από 24 μήνες 

Τρίτο μέρος: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Τα cookies των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ-

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  

Μέσω της ιστοσελίδας μας (www.aegeantenniscentre.com), η εταιρεία μας, με την 

επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΝΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ι.Κ.Ε» ("Κέντρο") που εδρεύει στον δήμο 

Παπάγου, επί της οδού Μακεδονίας, αρ. 78, με Α.Φ.Μ. 800961372 /Δ.Ο.Υ. Χολαργού 

σας παρέχει τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου (online) και αυτοπροσώπως (offline)  

στα γραφεία της εταιρίας α) πρώτης εγγραφής σας ως μέλους για την χρήση των 

εγκαταστάσεών της  τένις στην Πάρο β) αγοράς νέας χρονοσυνδρομής (συνδρομής) 

γ) ανανέωσης της συνδρομής σας και δ) αγοράς ειδικών πακέτων εκτός συνδρομής 

καταβάλλοντας το τίμημα με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ή μετρητών μέσω 

διαδικτύου (online) και offline αγορά των άνω υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται κάθε 

φορά στην ιστοσελίδα μας aegeantenniscentre.com, καθώς και η πληρωμή του 

τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας ή μετρητών, διέπεται από τους παρόντες όρους 

και συμφωνίες, τους οποίους οφείλετε να αποδεχθείτε επιλέγοντας (κάνοντας «κλικ») 

ή υπογράφοντας την σχετική αίτηση που θα σας δοθεί στα γραφεία του κλαμπ στο 

σχετικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος του παρόντος με την ένδειξη «Αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους και συμφωνίες», προκειμένου να προχωρήσει 

και να ολοκληρωθεί η σχετική συναλλαγή. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 

όρων και συμφωνιών τεκμαίρεται αμάχητα με την επιλογή (κάνοντας «κλικ») ή την 

υπογραφή του πεδίου αυτού. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών 

και τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία, 

τεκμαίρεται αμάχητα η σύναψη έγκυρης σύμβασης μεταξύ μας, ως παρέχουσα τις 

υπηρεσίες εταιρεία και εσάς, ως καταναλωτή, η οποία διέπεται από τους ακόλουθους 

όρους και συμφωνίες: 

Α) ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που περιέχει κάθε 

συνδρομή αναλύονται διεξοδικά στην ιστοσελίδα μας επιλέγοντας το αντίστοιχο 

πεδίο, όπως και η χρονική διάρκεια χρήσης της κάθε υπηρεσίας (ετήσια, εξαμηνιαία, 

τριμηνιαία κ.λ.π.). Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος της συνδρομής και 

ορίζονται με σαφήνεια. Επίσης, σε ευκρινές σημείο διαχωρίζονται με ακρίβεια τόσο οι 

τυχόν δωρεάν υπηρεσίες και ο τυχόν επιπλέον της σύμβασης δωρεάν χρόνος 

χρήσης των υπηρεσιών μας, όσο και οι παρεχόμενες με χρέωση πρόσθετες 

υπηρεσίες. 

https://www.yava.gr/
https://www.yava.gr/


Β) ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΑΓΟΡΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΝΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΕ εκτός από τα βασικά πακέτα χρονοσυνδρομής 

προσφέρει υπηρεσίες εκμάθησης και προπόνησης του αθλήματος του τένις σε ειδικά 

ατομικά ή ομαδικά προγράμματα, όπως PERSONAL & GROUP PERSONAL 

TRAINING-LEARNING. Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά είναι ανεξάρτητη από τη 

βασική εγγραφή στο κέντρο η οποία είναι προαπαιτούμενη για την αγορά των ειδικών 

πακέτων υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και προγράμματα έχουν διάρκεια η 

οποία περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας στο αντίστοιχο πακέτο υπηρεσιών. Η 

διάρκεια ισχύος κάθε πακέτου αναγράφεται και στην αντίστοιχη απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών με ρητή ημερομηνία έναρξης και λήξης. Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα 

τροποποίησης ή κατάργησης των ατομικών ή ομαδικών προγραμμάτων και 

αντικατάστασή τους από άλλα.  

Γ) ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η έναρξη της εκτέλεσης της συμβάσεως είναι δυνατή 

με την πλήρωση των παρόντων όρων και την ολοκλήρωση της online/offline αγοράς. 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα στο ωράριο λειτουργίας του κέντρου και στις ώρες 

που προβλέπονται στο ημερήσιο πρόγραμμα. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, 

αναιτιολόγητα και άνευ προειδοποιήσεως, να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας, 

καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικώς σε 

εσάς προσωπικά και στα συνδεδεμένα με εσάς άτομα μέσω του οικογενειακού 

πακέτου και όχι σε τρίτο πρόσωπο. Κατά την χρησιμοποίηση του κέντρου οφείλετε 

να σέβεστε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του κέντρου, ο οποίος επίσης 

αναγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο (Λ) και τον οποίο τεκμαίρεται αμάχητα ότι 

γνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα με τη σύναψη της σύμβασης. Υποχρεούστε, 

να γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία τυχόν ιατρικά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες που 

αντιμετωπίζετε καθώς και να προσκομίσετε τις ιατρικές εξετάσεις και βεβαιώσεις που 

θα σας ζητηθούν, κατά την πρώτη επίσκεψή σας ή σας ζητούνται από την ιστοσελίδα 

να "ανεβάσετε" κατά την εγγραφή σας, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη σε 

περίπτωση απόκρυψης προβλημάτων υγείας ή ιατρικών 

συστάσεων/προειδοποιήσεων περί μερικής ή ολικής απαγορεύσεως της χρήσης του 

κέντρου και γενικά των χώρων άθλησης. Με την παρούσα δηλώνετε ότι θα 

προσκομίσετε την κατά το νόμο ιατρική βεβαίωση που είναι απαραίτητη σχετικά με 

την δυνατότητα αθλητικής δραστηριότητας που έχετε και την οποία πρέπει να 

ανανεώνετε κάθε έτος.    

Δ) ΤΙΜΗΜΑ: Το συνολικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται με κάθε 

συνδρομή/πακέτο υπηρεσιών, αναγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της εταιρίας. 

Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως 

ισχύει κάθε χρονική περίοδο, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, όπως 

ισχύει κάθε φορά, καθώς και την αμοιβή (προμήθεια) της τράπεζας EUROBANK», 

όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πληρωμής του 

τιμήματος, μέσω πιστωτικής κάρτας, υπό τους κατωτέρω όρους. Με την αποδοχή 

των παρόντων όρων τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του τιμήματος ως δίκαιου, 

εύλογου και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι δε τιμές – προσφορές θα 

ισχύουν αποκλειστικά για το χρόνο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας. Για τα νέα 

μέλη, στο εκάστοτε αναγραφόμενο κόστος υπηρεσίας θα προστίθεται και το κόστος 



εγγραφής, το οποίο επίσης αναγράφεται ρητά στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας. 

Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος εγγραφής καταβάλλεται μία φορά για κάθε 

πρόσωπο ή οικογένεια ή επιχείρηση. 

Ε) ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η εγγραφή, συνδρομή και τα επιπρόσθετα πακέτα 

υπηρεσιών προπληρώνονται. Στην περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας είναι 

δυνατή η εξόφληση σε 1-12 δόσεις ανάλογα με το πακέτο υπηρεσιών. Στην 

περίπτωση πληρωμής με μετρητά η εξόφληση γίνεται εφ 'άπαξ εκτός των 

περιπτώσεων που αλλιώς αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας. Στη περίπτωση της 

χρήσης πιστωτικής κάρτας η διαδικασία συναλλαγής είναι  απόλυτα ασφαλής και σε 

κανένα στάδιο αυτής τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη δεν 

γνωστοποιούνται σε εμάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην της εταιρείας που είναι 

εξουσιοδοτημένη για να επεξεργάζεται τις διαδικτυακές (online) συναλλαγές 

της aegeantenniscentre.com Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση 

κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της 

EUROBANK και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο 

κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι 

ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο 

αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του 

κατάλληλου κλειδιού χρέωση της κάρτας του πελάτη γίνεται μια και μόνο φορά. Οι 

συνδρομές κατά τη λήξη τους, δεν ανανεώνονται με αυτόματη χρέωση της κάρτας. 

Αν το επιθυμεί ο καταναλωτής μπορεί να προχωρήσει σε ανανέωση ακολουθώντας 

τη σχετική διαδικασία. Το σχετικό παραστατικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή 

Τιμολόγιο) θα λαμβάνει ο καταναλωτής μέσω email ή κατά την πρώτη επίσκεψη του 

στο κέντρο, μαζί με την κάρτα μέλους, τον κανονισμό λειτουργίας του κέντρου και 

αντίγραφο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση, που δεν παραλάβει 

τα σχετικά έγγραφα, οφείλει να διαμαρτυρηθεί εγγράφως προς την εταιρεία μας, 

εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής αιτήματος αγοράς μέσω της ιστοσελίδας 

μας, άλλως τεκμαίρεται αμάχητα ότι έλαβε τα σχετικά έγγραφα. Η διαδικασία της 

online συναλλαγής λαμβάνει χώρα ως ακολούθως: Ο καταναλωτής, αφού έχει 

μεταφερθεί στον αντίστοιχο χώρο της ιστοσελίδας μας, αρχικά συμπληρώνει τα 

απαραίτητα στοιχεία για το άνοιγμα του λογαριασμού του και συγκεκριμένα 

συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία α. ΟΝΟΜΑ, β. ΕΠΩΝΥΜΟ, γ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ, δ. e-

mail. κ.α. καθώς και αν πρόκειται για νέα συνδρομή, η οποία επιβαρύνεται με το 

κόστος εγγραφής ή για ανανέωση συνδρομής ή για αγορά πακέτο υπηρεσιών.  

Έπειτα, και αφού αποδεχθεί τους παρόντες όρους και συμφωνίες, μεταφέρεται 

αυτομάτως στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης της τράπεζας «EUROBANK», όπου 

χορηγεί τα στοιχεία της κάρτας που του ζητούνται. Η κάρτα χρεώνεται με το ποσό 

που αντιστοιχεί στην συνδρομή ή υπηρεσία. Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο 

καταναλωτής θα λάβει δύο ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), ένα από την εταιρεία μας 

για επιβεβαίωση της αγοράς των υπηρεσιών μας και ένα από την συνεργαζόμενη 

τράπεζα «EUROBANK» για τη χρέωση της κάρτας. Η κατά τα ανωτέρω συναφθείσα 

σύμβαση μεταξύ ημών, ως παρέχουσα τις υπηρεσίες εταιρεία, και υμών, ως 

καταναλωτή τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της άνω 

διαδικασίας χρέωσης της κάρτας, που διενεργείται εξ ολοκλήρου στο περιβάλλον της 

τράπεζας «EUROBANK». 



 Ζ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να 

υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της 

σύμβασης, ή της αποδοχής των όρων κατά την online/offline αγορά, κατά τα 

ανωτέρω. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή 

λαμβάνει χώρα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, είτε με την υποβολή εκ 

μέρους του καταναλωτή συμπληρωμένου του σχετικού εντύπου, ή δια απλής 

ηλεκτρονικής επιστολής προς την εταιρία. Κατόπιν της υπαναχώρησης 

πραγματοποιείται η επιστροφή χρημάτων στον καταναλωτή. Στην περίπτωση 

υπαναχώρησης, αφού έχουν παρέλθει οι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες 

από την επομένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της σύμβασης, ή της αποδοχής 

των όρων κατά την online/offline αγορά, θα πρέπει να αφαιρεθεί η αμοιβή της 

συνεργαζόμενης τράπεζας "EUROBANK" και από το υπολειπόμενο ποσό, να 

παρακρατηθεί το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο χρόνο λειτουργίας της 

σύμβασης καθώς επίσης να παρακρατηθεί, σύμφωνα προς τις οικείες νομοθετικές 

διατάξεις, ως αποζημίωση ποσό που αντιστοιχεί στο 25% επί της αξίας του 

ανεκτέλεστου προγράμματος και το υπόλοιπο να επιστραφεί στον καταναλωτή.  

Η) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ: Ο καταναλωτής δικαιούται για σπουδαίο λόγο, 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης κατά την προηγούμενη παράγραφο, να 
καταγγείλει τη σύμβαση, πριν τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει αφού αφαιρεθεί η αμοιβή της συνεργαζόμενης τράπεζας 
«EUROBANK» από το υπολειπόμενο ποσό, να παρακρατηθεί το ποσό που 
αντιστοιχεί αναλογικά στο χρόνο λειτουργίας της σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό θα 
επιστραφεί στον καταναλωτή αφού παρακρατηθεί, σύμφωνα προς τις οικείες 
νομοθετικές διατάξεις, ως αποζημίωση ποσό που αντιστοιχεί στο 25% επί της αξίας 
αυτού του ανεκτέλεστου προγράμματος. 
Θ) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση παραβίασης του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας της (βλέπε ενότητα Λ) καθώς και σε περίπτωση παραβίασης 
κάποιου/κάποιων από τους όρους του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 
καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών να 
καταγγείλει οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση. 
Ι) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το aegeantenniscentre.com  δεν 

πρόκειται σε καμία περίπτωση να σας ζητήσει με e-mail ή με οποιαδήποτε άλλο 

τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή να σας στείλει e-mail ζητώντας σας να 

μεταβείτε στην ιστοσελίδα και να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας. Σε καμία 

περίπτωση μη γνωστοποιήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας σε e-mail ή να 

μην απαντήσετε σε e-mails, τα οποία σας ζητάνε να επισκεφτείτε κάποια ιστοσελίδα 

για να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του 

aegeantenniscentre.com είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας 

στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) 

κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις 

υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και 

τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.aegeantenniscentre.com  τηρούνται 

αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την 

βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της 

αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε 

τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και 

https://www.yava.gr/


αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως προς τα στοιχεία, τα 

οποία οφείλετε να συμπληρώσετε στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας (όνομα, 

επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail κλπ), η παροχή τους από εσάς με τη συμπλήρωση των 

αντίστοιχων πεδίων συνεπάγεται την ταυτόχρονη παροχή της συγκατάθεσής σας για 

τη συλλογή και επεξεργασία αυτών από την ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΕ, σύμφωνα 

με το νόμο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή 

αναλυτικώς αναγράφεται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας. 

Κ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Σε κάθε περίπτωση για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε 

διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από το παρόν και την καταρτισθείσα σύμβαση, 

αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει 

αναφορικά με το μέρος της διαδικασίας που διενεργείται στο περιβάλλον της 

ιστοσελίδας μας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

hello@aegeantenniscentre.com ή τηλεφωνήσετε στον αριθμό 6946280048. 

Λ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: - Η εγγραφή στο Aegean 

Tennis Centre επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών είναι 

δυνατή μόνον με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα ή αυτοπροσώπως από ανήλικο υπό 

την προϋπόθεση της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα για την 

εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του παρόντος 

κανονισμού - Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ή να 

ανεβάσει μέσω της ιστοσελίδας ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Καρδιολόγο ή 

Παθολόγο, όπου να βεβαιώνει την ικανότητά του μέλους για σωματική άσκηση. Σε 

περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της 

συνδρομής, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, 

μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 

χρόνο - Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από την εταιρία κωδικός ΡΙΝ ή 

δωρεάν κάρτα μέλους. Το ΡΙΝ ή η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπικά, δεν 

μεταβιβάζονται . Η κυριότητα της κάρτας μέλους παραμένει στην εταιρία και απλά 

παραχωρείται η χρήση της στο εγγεγραμμένο μέλος. Η εταιρία δύναται να ζητήσει 

την επιστροφή της κάρτας μέλους μετά την λήξη ή ακύρωση της συνδρομής του. H 

κάρτα ή το ΡΙΝ δεν αντικαθίστανται σε περίπτωση ανανέωσης συνδρομής. Τα μέλη 

κατά την είσοδο τους στο κέντρο υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και 

να την εμφανίζουν στην ειδική συσκευή αναγνώρισης (barcode) που βρίσκεται στην 

είσοδο του αθλητικού κέντρου ή να πληκτρολογούν το προσωπικό ΡΙΝ τους. 

Απαγορεύεται η είσοδος στο κέντρο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα μέλους/ΡΙΝ 

ή που αυτή δεν είναι ενεργή. Το κόστος επανέκδοσης της προσωπικής κάρτας 

ανέρχεται σε eur 5.00 - Κατά την εγγραφή του μέλους, θα ζητηθεί η φωτογράφισή του 

από το προσωπικό της υποδοχής, ως απαραίτητο στοιχείο, για να ολοκληρωθεί η 

ταυτοποίηση των στοιχείων . Η ίδια διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω της 

ιστοσελίδας - Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών στο χώρο του κέντρου 

πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής - Η χρήση των γηπέδων απαιτεί την 

ηλεκτρονική μέσω της εφαρμογής e booking δέσμευση ώρας. Η τήρηση των όρων e 

booking είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη - Τα μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν με 

προσοχή όλα τα μηχανήματα και αξεσουάρ άθλησης(πχ ρακέτες, cannon ball κλπ) 

και προπόνησης του κέντρου και πάντα με βάση τις υποδείξεις των προπονητών - 

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συντηρούν το γήπεδο στο οποίο έπαιξαν και να το 



παραδίδουν καλά στρωμένο χρησιμοποιώντας τα ειδικά σάρωθρα στρωσίματος της 

χαλαζιακής άμμου για τους επόμενους παίκτες - Η επιστροφή του εξοπλισμού 

(νοικιασμένες ρακέτες, cannon ball κλπ) στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική 

από όλα τα μέλη - Η χρήση των ερμαριών επιτρέπεται στα μέλη μόνο κατά το χρόνο 

παραμονής τους στο κέντρο, απαγορεύεται δε ρητά η διατήρηση της ασφάλισης 

αυτών μετά τη χρήση του κέντρου και την αποχώρησή τους από αυτό. Μετά το 

πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του κέντρου, το κέντρο δύναται, χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση να απασφαλίζει και εκκενώνει όλα τα ερμάρια των 

αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια 

αντικειμένων - Aπαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του κέντρου εκτός 

από τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους - Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η 

διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του κέντρου -  Απαγορεύεται αυστηρά η 

διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εντός του κέντρου - Απαγορεύεται η 

δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών - Τα μέλη είναι υπεύθυνα 

και πρέπει να φροντίζουν για την υγιεινή του σώματός τους κατά την παραμονή τους 

στον χώρο του κέντρου και να αλλάζουν πάντα ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση - Η 

χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων τένις είναι υποχρεωτική - 

Κατά τη διάρκεια των ομαδικών προγραμμάτων απαγορεύεται η χρήση κινητών 

τηλεφώνων - Απαγορεύεται ρητά σε μέλη να παρέχουν υπηρεσίες ανταγωνιστικές 

(personal Training, μαθήματα τένις κλπ) προς τις υπηρεσίες του κέντρου - Το κέντρο 

δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων προσωπικών αντικειμένων των μελών από 

τους χώρους του κέντρου, τα ερμάρια των αποδυτηρίων ή τους χώρους στάθμευσης 

- Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση του παρκινγκ. Το κέντρο δεν φέρει 

ευθύνη για γιά τυχόν απώλεια ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν - Το 

κέντρο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και 

σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της 

υποδοχής - Το κέντρο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης παιδιών. Booking Rules: Όλα 

τα μέλη με χρονοσυνδρομή, αγορά ωρών χρήσης γηπέδου και ιδιαιτέρων 

μαθημάτων είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν το σύστημα e-booking - Δεν 

υπάρχουν διαφορετικές ζώνες μέσα στην ημέρα και την εβδομάδα όπως πρωί, 

απόγευμα ή Σαββατοκύριακα - Τα μέλη με χρονοσυνδρομη μπορούν να κλείνουν 

1ώρα χρήσης γηπέδου κάθε μέρα. Τα μέλη που έχουν αγοράσει ώρες χρήσης 

γηπέδου ή ώρες ιδιαιτέρων μαθημάτων μπορούν να κλείσουν όσες ώρες έχουν 

αγοράσει χωρίς περιορισμό - Όλοι μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε υπηρεσία 

χρήσης γηπέδου από 30 ημέρες το μέγιστο έως πριν μπουν στο γήπεδο κατ' 

ελάχιστο  - Αγώνες που έχουν προγραμματισθεί και λαμβάνουν χώρα πριν από το 

κλείσιμο του γηπέδου έχουν προτεραιότητα ως προς την ολοκλήρωσή τους - 

Ευθύνες των Μελών: Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να ακυρώνουν την κράτηση που 

δεν θα χρησιμοποιήσουν. Η ακύρωση είναι υποχρεωτική τουλάχιστον 12 ώρες πριν 

την έναρξη της κράτησης. Ποινές: 1) Για μέλη με χρονοσυνδρομή: Η μή  ακύρωση 

της κράτησης περισσότερο από τρεις φορές συνεπάγεται την άμεση απενεργοποίηση 

του κωδικού σας για 7 ημέρες. Μέσα σε αυτή την περίοδο δεν θα μπορείτε να μπείτε 

στο σύστημα κρατήσεων και το όνομά σας δεν θα είναι διαθέσιμο στα άλλα μέλη. 2) 

Μέλη με αγορά ωρών χρήσης γηπέδου και ιδιαιτέρων μαθημάτων: Το αντίστοιχο 

κόστος της υπηρεσίας θα αφαιρείται από τον λογαριασμό σας. Ποτέ μην κάνετε 

κράτηση γηπέδου χρησιμοποιώντας το όνομα άλλου μέλους. Μέλη που συστηματικά 

παραβιάζουν τους κανόνες θα αντιμετωπίζουν επιπλέον ποινές. Δεν επιτρέπεται η 

χρήση των γηπέδων από φιλοξενούμενους για λόγους ασφαλείας  



Με την αγορά υπηρεσιών αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους και 

συμφωνίες. 
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