
 

 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ  

 

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης 
 
Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 

The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB, United Kingdom ("εμάς" ή "εμείς") αναφορικά 
με τη χρήση του λογισμικού Aegate, τυχόν δεδομένων που δημιουργούνται με αυτό, καθώς και οδηγών χρήσης 
που διαθέτουμε σε εσάς (συνολικά, "το Λογισμικό").  
 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ AEGATE, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ AEGATE ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.  
 

1. Χρήση του λογισμικού 
 
1.1 Λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες Όρους, σας παρέχουμε το μη αποκλειστικό 
και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σε μία μοναδική τοποθεσία αποκλειστικά για δική 
σας επαγγελματική χρήση.  
 
1.2 Ανάλογα με την έκδοση του Λογισμικού που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να σας δοθεί ένας κωδικός 
ενεργοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο κωδικός πρέπει να παραμείνει απόρρητος και δεν πρέπει να τον 
κοινοποιήσετε ή να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλον να τον χρησιμοποιήσει.  
 
1.3 Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να προβαίνετε σε 
οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: (α) αντιγραφή μέρους του Λογισμικού (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου μια 
τέτοια αντιγραφή οφείλεται στη συνήθη χρήση του Λογισμικού ή όπου είναι απαραίτητη με σκοπό τη δημιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας ή τη λειτουργική ασφάλεια), (β) ενοικίαση, παραχώρηση υπο-άδειας χρήσης, δανεισμός, 
μετάφραση, συγχώνευση, προσαρμογή, αλλαγή ή τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους του Λογισμικού, (γ) 
αλλαγές ή τροποποιήσεις του συνόλου ή μέρους του Λογισμικού, (δ) αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου 
ή του αντικειμενικού κώδικα, ή δημιουργία παράγωγων έργων βασισμένων στο σύνολο ή σε μέρος του 
Λογισμικού, ούτε θα επιχειρήσετε να προβείτε σε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες, εκτός εάν δεν μπορούν 
να απαγορευτούν από την Αγγλική νομοθεσία επειδή καθίστανται ουσιαστικές για τη διαλειτουργικότητα του 
Λογισμικού με άλλα προγράμματα λογισμικού και υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που θα αποκτήσετε 
κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων: (i) θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επίτευξη της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ του Λογισμικού και άλλων προγραμμάτων λογισμικού, (ii) δεν θα αποκαλυφθούν ή 
κοινοποιηθούν ασκόπως σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας και (iii) δεν θα 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λογισμικού που είναι ουσιαστικά παρόμοιο με το Λογισμικό, και (ε) παροχή 
ή με άλλο τρόπο διάθεση του Λογισμικού, συνολικά ή εν μέρει (συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι λίστες 
προγραμμάτων, οι λίστες προγραμμάτων αντικειμενικού και πηγαίου κώδικα, ο αντικειμενικός και πηγαίος 
κώδικας), σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε άτομο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή 
μας.  
 
1.4 Συμφωνείτε ότι το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού παρέχετε σε εσάς υπό την προϋπόθεση ότι: (α) 
συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς τους Όρους, (β) μας ειδοποιείτε άμεσα για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία 
εγγραφής σας και (γ) αντικαθιστάτε άμεσα την τρέχουσα εκδοσή Λογισμικού με ενημερωμένες, αναβαθμισμένες 
ή νέες εκδόσεις που σας παρέχουμε.  
 

2. Τα προσωπικά σας δεδομένα 
 
2.1 Τυχόν πληροφορίες που παράγονται από το Λογισμικό και προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, τους πελάτες 
σας ή συγκεκριμένες δραστηριότητές σας αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες ("Προσωπικά δεδομένα"). Η 
Aegate δεν θα αποκαλύψει τα Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκρισή 
σας. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Προσωπικά δεδομένα που πρέπει να αποκαλύπτονται βάσει 
νομοθεσίας ή ρυθμιστικής αρχής (παραιτείστε τυχόν δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχετε έναντι της Aegate 
αναφορικά με την αποκάλυψη αυτή).  
 
2.2 Η χρήση των Προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική απορρήτου, η οποία αποτελεί μέρος 
των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης ή πώλησης της εταιρείας σε τρίτους, συμφωνείτε ότι 
τυχόν Προσωπικά δεδομένα που τηρούμε σχετικά με εσάς μπορούν να μεταβιβαστούν στην αναδιοργανωμένη 
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οντότητα ή στο τρίτο μέρος (μόνο όμως στην περίπτωση που συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους παρόντες 
Όρους).  
 

3. Ιδιοκτησία της Aegate 
 
Με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα, το Λογισμικό και όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα 
που δημιουργήθηκαν μέσα από τη χρήση του Λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Aegate ("Ιδιοκτησία της 

Aegate"). Συμφωνείτε ότι: (α) δεν θα αποκαλύψετε στοιχεία που εμπίπτουν στην Ιδιοκτησία της Aegate και (είτε 
κατά την περίοδο ισχύος της άδειας χρήσης είτε αργότερα) δεν θα γνωστοποιήσετε, παρέχετε ή μεταδώσετε 
μέρος αυτής σε τρίτους καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μορφή, (β) όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της 
Ιδιοκτησίας της Aegate ανήκουν στην Aegate και η Aegate μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κατά την απόλυτη 
διακριτική της ευχέρεια (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της χρήσης δεδομένων και πληροφοριών που 
δημιουργήθηκαν μέσω της χρήσης του Λογισμικού προκειμένου να βελτιωθούν ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες και 
να προσφερθούν νέες υπηρεσίες σε εσάς και σε τρίτους), (γ) δεν έχετε κανένα δικαίωμα επί της Ιδιοκτησίας της 
Aegate παρά μόνο το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και (δ) δεν 
έχετε κανένα δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε μέρους του Λογισμικού σε μορφή πηγαίου κώδικα ή σε μη 
ασφαλισμένη κωδικοποίηση. 
 

4. Καμία εγγύηση 
 
Επειδή το Λογισμικό προσφέρεται χωρίς χρέωση, δεν παρέχουμε ή αποδεχόμαστε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή 
άλλους όρους αναφορικά με το Λογισμικό. Συγκεκριμένα, δεν παρέχεται ή γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε 
προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα του Λογισμικού ή την καταλληλότητά 
του για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού (είτε αυτός γνωστοποιηθεί σε εμάς είτε όχι). Με εξαίρεση όσα 
προβλέπονται στους παρόντες Όρους, δεν ισχύουν άλλες εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή όροι. Όλες οι εγγυήσεις, οι 
προϋποθέσεις και οι όροι ή άλλες σιωπηρές προϋποθέσεις που προβλέπονται νομικά ή εθιμοτυπικά εξαιρούνται 
δια της παρούσης στο μέγιστο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία. 
 

5. Ευθύνη 
 
5.1 Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό αποτελεί απλώς ένα δωρεάν εργαλείο το οποίο υφίσταται εκ παραλλήλου με 
τις συνήθεις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις ως προς τη χορήγηση φαρμάκων ("Επαγγελματικές 

υποχρεώσεις"). Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, συμφωνείτε ότι: (α) δεν φέρουμε καμία ευθύνη ως προς τις 
δικές σας επαγγελματικές απαιτήσεις και δεν έχουμε την υποχρέωση να παρακολουθούμε ή να ασκούμε τη δική 
σας χρήση επί του Λογισμικού ή να ελέγχουμε εάν συμμορφώνεστε με τις Επαγγελματικές σας υποχρεώσεις, (β) 
θα συμμορφώνεστε με τις Επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και (γ) θα μας αποζημιώνετε για το κόστος και τις 
απώλειες που υφιστάμεθα λόγω της εκ μέρους σας παραβίασης των παρόντων Όρων ή των Επαγγελματικών 
σας υποχρεώσεων.  
 
5.2 Στο μέγιστο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν θα φέρουμε ευθύνη σύμφωνα ή σε σχέση 
με τους παρόντες Όρους για: (α) απώλεια εισοδήματος, (β) απώλεια επιχειρηματικών συμβολαίων ή κερδών, (γ) 
διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, (δ) απώλεια χρήσης χρημάτων ή προσδοκώμενων αποταμιεύσεων, 
(ε) απώλεια πληροφοριών, (στ) απώλεια ευκαιριών, υπεραξίας ή φήμης, (ζ) απώλεια, ζημία ή αλλοίωση 
δεδομένων ή (η) τυχόν έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, πάσης φύσεως, όπως και αν αυτή προκύπτει, 
είτε προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση σύμβασης είτε άλλο λόγο. 
Η συνολική ευθύνη της Aegate αναφορικά με τους παρόντες Όρους ή το Λογισμικό ανέρχεται στα £100.  
 
5.3 Οι παρόντες Όροι ορίζουν πλήρως τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες σας αναφορικά με το Λογισμικό. 
Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις ή άλλοι όροι, ρητοί ή σιωπηροί, που να μας 
δεσμεύουν, πέραν των όσων συγκεκριμένα δηλώνονται στους παρόντες Όρους. Τυχόν προϋποθέσεις, 
εγγυήσεις, δηλώσεις ή άλλοι όροι που ενδεχομένως υπονοούνται σιωπηρά ή έχουν ενσωματωθεί στους 
παρόντες Όρους, δια νόμου, εθιμικού δικαίου ή άλλως, εξαιρούνται δια της παρούσης στο μέγιστο βαθμό που 
αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.  
 
5.4 Οι παρόντες Όροι δεν αποκλείουν ή περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη δική μας ευθύνη για δόλο, 
θάνατο ή τραυματισμό που προκαλείται από δική μας αμέλεια ή κάθε άλλη ευθύνη στο βαθμό που αυτή δεν 
μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί ως ζήτημα της Αγγλικής νομοθεσίας.  
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6. Διάρκεια ισχύος και τερματισμός 
 
6.1 Η έναρξη ισχύος των παρόντων Όρων ορίζεται από την ημερομηνία που ενεργοποιήσατε για πρώτη φορά το 
Λογισμικό από τη θέση σας και θα συνεχίσει να ισχύει ωσότου τερματιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  
 
6.2 Μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση του Λογισμικού οποιαδήποτε στιγμή, απενεργοποιώντας το.  
 
6.3 Μπορούμε να τερματίσουμε τη χρήση του Λογισμικού και των παρόντων Όρων: (α) άμεσα, με γραπτή 
ειδοποίηση προς εσάς σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων ή (β) οποιαδήποτε χρονική στιγμή με 
γραπτή ειδοποίηση 14 ημερών προς εσάς.  
 
6.4 Κατά τον τερματισμό της χρήσης: (α) παύουν να ισχύουν όλα τα δικαιώματα που σας παραχωρήθηκαν υπό 
τους παρόντες Όρους και (β) θα πρέπει να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε αμέσως το Λογισμικό και τυχόν άλλη 
Ιδιοκτησία της Aegate από οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου υπολογιστή) το οποίο κατέχετε ή 
ελέγχετε.  
 

7. Γενικά 
 
7.1 Οι παρόντες Όροι είναι δεσμευτικοί για εσάς και για εμάς, καθώς και για τους αντίστοιχους διαδόχους ή 
εκπροσώπους αυτών.  
 
7.2 Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης, εκχώρησης, χρέωσης ή με άλλον τρόπο διάθεσης των δικαιωμάτων ή 
των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Εμείς μπορούμε να μεταβιβάσουμε, να 
εκχωρήσουμε, να ορίσουμε χρέωση ή να αναθέσουμε με υπεργολαβία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, 
βάσει των παρόντων Όρων.  
 
7.3 Όλες οι γνωστοποιήσεις που παρέχονται από εσάς προς εμάς, θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση 
που ορίζεται στο επάνω μέρος των παρόντων Όρων ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
info@aegate.com. Μπορούμε να σας αποστέλλουμε ειδοποίηση είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που καταχωρίσατε κατά τη δήλωση του Λογισμικού. Θεωρούμε ότι η 
ειδοποίηση έχει ληφθεί και παραδοθεί δεόντως κατά τη στιγμή της παράδοσης (στην περίπτωση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτό θα συμβαίνει κατά τη στιγμή που δημιουργείται η απόδειξη παράδοσης).  
 
7.4 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας, βάσει 
των παρόντων Όρων, που προκαλείται από γεγονότα έξω από τον έλεγχό μας, σε λογικό πλαίσιο.  
 
7.5 Σε περίπτωση που, καθ' οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος των παρόντων Όρων, δεν μπορέσουμε 
να επιμείνουμε στην αυστηρή εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας, όπως απορρέουν από τους παρόντες 
Όρους, ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε κάποιο δικαίωμα ή άλλο ένδικο μέσο, τα οποία δικαιούμαστε 
βάσει των παρόντων Όρων, δεν αποποιούμαστε αυτά τα δικαιώματα ή ένδικα μέσα και δεν σας απαλλάσσουμε 
από τη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις.  
 
7.6 Τυχόν αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους μας δεν θα αποτελεί αθέτηση και τυχόν παρεπόμενων 
υποχρεώσεων.  
 
7.7 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε αρμόδια αρχή κρίνει ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους είναι άκυρος, 
παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, σε οποιοδήποτε βαθμό, ο εν λόγω όρος, προϋπόθεση ή διάταξη θα αφαιρεθεί 
από τους εναπομείναντες όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις, που θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέγιστο βαθμό 
που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.  
 
7.8 Οι παρόντες Όροι και οποιοδήποτε έγγραφο αναφέρεται ρητά σε αυτούς αποτελούν το σύνολο της 
συμφωνίας που συνάπτεται ανάμεσα σε εμάς και εσάς αναφορικά με το Λογισμικό, και αντικαθιστούν τυχόν 
προηγούμενη προφορική ή γραπτή σύμβαση, συμφωνία ή διακανονισμό ανάμεσα σε εμάς και εσάς.  
 
7.9 Κάθε μέρος αναγνωρίζει ότι δεν βασίζεται σε τυχόν δηλώσεις, δεσμεύσεις ή υποσχέσεις που δόθηκαν από 
το έτερο μέρος ή υπονοήθηκαν από οτιδήποτε μπορεί να ειπώθηκε ή γράφηκε σε μεταξύ μας διαπραγματεύσεις, 
όπως ρητά αναφέρεται στους παρόντες Όρους.  
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7.10 Οι παρόντες Όροι διέπονται από την Αγγλική νομοθεσία. Αποκλειστική δικαιοδοσία για τη διευθέτηση τυχόν 
διαφωνίας που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων έχουν τα αγγλικά 
δικαστήρια.  
 

Πολιτική σχετικά με τα cookies 
 
Η πολιτική αυτή αποτελεί μέρος των όρων και των προϋποθέσεων για την παροχή του Λογισμικού μας (η 
“Συμφωνία”) και ορίζει τη βάση επί της οποίας χρησιμοποιούμε cookies που απαιτούνται για την εκ μέρους σας 
χρήση του Λογισμικού.  Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα ώστε να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές 
μας αναφορικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και τον τρόπο που τις επεξεργαζόμαστε.  Όλοι οι όροι που 
αναγράφονται με κεφαλαία στην παρούσα πολιτική έχουν την έννοια που ορίζεται στη Συμφωνία. 
 

Χρήση των cookies 
Το Λογισμικό μας χρησιμοποιεί cookies για να σας ξεχωρίζει από άλλους χρήστες.  Αυτό μας βοηθά να σας 
παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήσης του Λογισμικού μας, ενώ μας επιτρέπει παράλληλα να βελτιώνουμε τις 
υπηρεσίες μας. 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία αποτελούμενα από γράμματα και αριθμούς, τα οποία αποθηκεύουμε στο 
πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, εφόσον το αποδεχτείτε.  
Τα cookies περιλαμβάνουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους cookies που χρησιμοποιούμε και το 
σκοπό χρήσης τους στον παρακάτω πίνακα: 
 
 Όνομα cookie: PHPSESSID. Λήξη: Περίοδος λειτουργίας. Απαραίτητο για τη χρήση του Λογισμικού: Ναι. 

Αυτό το cookie ορίζεται από το διακομιστή για παρακολούθηση αιτημάτων. Λήγει κατά την έξοδό σας και δεν 

αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες. 
 

 Όνομα cookie: JSESSIONID. Λήξη: Περίοδος λειτουργίας. Απαραίτητο για τη χρήση του Λογισμικού: Ναι. 

Αυτό το cookie ορίζεται από το διακομιστή για να διασφαλίζει τη συνέχεια. Λήγει κατά την έξοδό σας και δεν 

αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες. 
 

 Όνομα cookie: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Λήξη: 2 χρόνια, 1 ημέρα, περίοδος λειτουργίας, 1 ημέρα. 

Απαραίτητο για τη χρήση του Λογισμικού: Όχι. 
Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιπέδων κίνησης, των 

ερωτημάτων αναζήτησης και των επισκέψεων στις ιστοσελίδες της Aegate. 

 
Η υπηρεσία Google Analytics αποθηκεύει ανώνυμα διευθύνσεις IP στους διακομιστές της στις ΗΠΑ. Ούτε η 

Aegate ούτε η Google συνδυάζουν διευθύνσεις IP με τυχόν προσωπικές και ταυτοποιήσιμες πληροφορίες. 
 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στη Google να καθορίσει εκ μέρους της Aegate εάν είστε επισκέπτης που 

επιστρέφει στην τοποθεσία της Aegate, καθώς και να παρακολουθήσει τις σελίδες που επισκεφθήκατε στην 
τοποθεσία της Aegate κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας σας με εμάς. 

 
 Όνομα cookie: SESS<unique#>. Λήξη: 28 ημέρες. Απαραίτητο για τη χρήση του Λογισμικού: Ναι. 

Διατηρεί μόνο πληροφορίες περιόδου λειτουργίας και δημιουργείται από το λογισμικό πύλης. 
 
Μπορείτε να αποκλείσετε τη χρήση cookies ενεργοποιώντας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε τις 
ρυθμίσεις εκείνες που σας επιτρέπουν να αρνείστε όλα ή κάποια cookies. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε τις 
ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων και των 
βασικών cookies), ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατάλληλα το Λογισμικό και τις υπηρεσίες 
μας.  
 
 

Επικοινωνία 
Για τυχόν ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την παρούσα πολιτική θα πρέπει να απευθύνεστε στη 
διεύθυνση info@aegate.com. 
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