
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE 
 

Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας 
 

Η Υπηρεσία “Date by InternetQ” (εφεξής  καλούµενη η “Υπηρεσία”) έχει 

δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε» (εφεξής καλούµενη «INTERNETQ»). Η πρόσβαση του 

χρήστη στην Υπηρεσία παρέχεται µέσω WAP, SMS και MMS. 

 

Ο χρήστης πριν από τη χρήση της “Υπηρεσίας”, θα πρέπει να διαβάζει προσεκτικά 

τους ισχύοντες κάθε φορά όρους χρήσης της Υπηρεσίας και να συµµορφώνεται µε 

αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η από µέρους του χρήστη πρόσβαση και χρήση της 

“Υπηρεσίας” σηµαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 

“Υπηρεσίας”, όπως αυτοί ισχύουν κατά τη χρήση της.  

 

Η πρόσβαση στην “Υπηρεσία” γίνεται αφού ο χρήστης επιλέξει “όνοµα χρήστη” 

(username) και δώσει στοιχεία για φύλλο, ηλικία, πόλη, περιγραφή κτλ, όπως αυτά 

αναφέρονται και γενικότερα έχει δηµιουργήσει το προφίλ του. Ο χρήστης είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται µε το κινητό του 

τηλέφωνο και MSISDN του και υποχρεούται να ειδοποιεί άµεσα την INTERNETQ 

για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση που ενδεχοµένως διενεργείται, καθώς 

και για κάθε, ακόµα και πιθανή, παραβίαση ασφαλείας 

Οι πληροφορίες για άλλους χρήστες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση ή λαµβάνει 

κατά τη χρήση της “Υπηρεσίας” εισάγονται από τους εν λόγω χρήστες. Η 

INTERNETQ δεν επανεξετάζει ούτε επαληθεύει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που 

ενδέχεται να µην είναι αληθείς και ολοκληρωµένες. Επειδή οι πληροφορίες που 

εισάγει ο χρήστης από επιλογή του,(η καταχώρηση των οποίων δεν είναι 

υποχρεωτική) ενδέχεται να είναι προσβάσιµες και σε άλλους χρήστες, ο χρήστης θα 

πρέπει να εισάγει πληροφορίες για τις οποίες είναι σίγουρος ότι εάν συµβεί αυτό, δεν 

δηµιουργείται κάποιο πρόβληµα και δεν τίθενται οι συγκεκριµένες πληροφορίες σε 

κίνδυνο 

Προκειµένου  λοιπόν να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκθεσης των πληροφοριών αυτών, 

καλό θα είναι ο χρήστης να µην προχωρήσει στην χρήση της συγκεκριµένης 

“Υπηρεσίας 

 

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις της INTERNETQ 
 

Η INTERNETQ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους 

παρόντες όρους, αναλαµβάνει όµως την υποχρέωση να ενηµερώνει το παρόν κείµενο 

για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. 

 

Η INTERNETQ θεωρεί ότι ο χρήστης είναι νόµιµος κάτοχος της κάρτας SIM, µέσω 

της οποίας γίνεται η πρόσβαση στην “Υπηρεσία. Άλλωστε σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

µπορεί να γίνει εύκολα ταυτοποίηση του κατόχου της κάρτας SIM µε τον πραγµατικό 

δικαιούχο λόγω της υποχρέωσης καταχώρησης προσωπικών στοιχείων µε την 

ενεργοποίησή της. 

 

Η INTERNETQ διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης του λογαριασµού που διατηρεί ο 



χρήστης όταν χρησιµοποιείται για οποιαδήποτε µορφή όχλησης και γενικότερα 

ανάρµοστης επικοινωνίας ή όταν υπάρχει παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων 

χρήσης της “Υπηρεσίας, ή όταν η χρήση συνιστά ποινικό αδίκηµα. 

 

Η INTERNETQ δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε 

SMS MMS µηνυµάτων, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την 

κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση µε τη νοµοθεσία και τους παρόντες όρους ή 

προσβάλλει δικαιώµατα τρίτων. 

 

Η INTERNETQ θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της  

διαθεσιµότητας των µηνυµάτων. Η διαθεσιµότητα όµως, µπορεί ανά πάσα στιγµή να 

διακοπεί, επειδή µπορεί να επηρεάζεται από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το µεγάλο 

αριθµό ατόµων που προσπαθούν ταυτόχρονα να χρησιµοποιήσουν το δίκτυο της 

INTERNETQ, άλλες αιτίες παρεµβολής ή τον εξοπλισµό του χρήστη. 

 

Η INTERNETQ  δικαιούται ανά πάσα στιγµή και για οποιονδήποτε λόγο (ακόµη και 

επουσιώδη ή και χωρίς λόγο) να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία 

µέρους ή ολόκληρου της “Υπηρεσίας. 

 

Η INTERNETQ έχει το δικαίωµα ανάθεσης µε υπεργολαβία της εκτέλεσης 

οποιωνδήποτε υποχρεώσεών της ή της µεταβίβασης των δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεών της σύµφωνα µε τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις σε τρίτους 

κατά την κρίση της. Εκτός της περίπτωσης τυχόν επιτρεπόµενης ανάθεσης της 

παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο ανωτέρω, κανένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη δεν δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του, 

που απορρέουν από την παρούσα. 

 

Η INTERNETQ δεν φέρει καµία ευθύνη έναντι του χρήστη από τη χρήση της 

“Υπηρεσίας. 

 

Η INTERNETQ δεν παρέχει καµία εγγύηση σχετικά µε την πληρότητα, την 

αξιοπιστία, τη διαθεσιµότητα, την ασφάλεια, την αδιάκοπη ή/ και χωρίς σφάλµατα 

λειτουργία της “Υπηρεσίας. 

 

Η ΙΝΤΕRΝΕΤQ δεν ελέγχει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιµότητα 

και το περιεχόµενο των µηνυµάτων. Επίσης, δεν ευθύνεται για  τυχόν χρήση από 

οποιονδήποτε παροχέα SMS MMS των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη. 

 

Η INTERNETQ δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζηµίες ή 

διαφυγόντα κέρδη του χρήστη ή τρίτων από οποιουδήποτε είδους χρήση των 

µηνυµάτων ή από την αδυναµία πρόσβασης στην “Υπηρεσία ή σε σελίδες WAP, την 

καθυστέρηση, τη µη παράδοση, τη διακοπή, την κακή ποιότητα λήψης των WAP 

σελίδων ή την απώλεια του περιεχοµένου τους και γενικά την ύπαρξη κάθε είδους 

προβλήµατος ή λάθους. 

 

Η INTERNETQ δεν ευθύνεται όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω Όρων και 

Προϋποθέσεων λόγω αιτιών πέραν των δυνατοτήτων της ελέγχου σε λογικό βαθµό 

και οι οποίες περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα, ανωτέρα βία, 

κακοκαιρία, πόλεµος, ενέργεια ή παράλειψη κυβερνητικών ή δηµόσιων χειριστών 

τηλεφωνίας ή άλλης αρµόδιας αρχής ή τρίτων ή ραγδαία υποτίµηση του νοµίσµατος ή 



ανυπολόγιστη αύξηση ή µείωση του τιµάριθµου και των επιτοκίων της ΕΚΤ για τους 

οποίους η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη. 

 

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις του Χρήστη 
 

Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόµενο των µηνυµάτων και ότι 

είναι ο ΜΟΝΟΣ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που µπορεί να 

προκαλέσει η χρήση οποιασδήποτε WAP σελίδας, συµπεριλαµβανοµένης της 

απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/ και 

χρησιµότητα του περιεχοµένου της. 

 

Ο χρήστης της “Υπηρεσίας” φέρει ΜΟΝΟΣ αποκλειστική ευθύνη για την  αποστολή 

ή εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού ή πληροφοριών µέσω της “Υπηρεσίας”, 

συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, κειµένου µηνυµάτων και φωτογραφιών, 

δεν πρέπει να προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωµα τρίτου και το υλικό ή η πληροφορία 

να µην αποστέλλεται, εισάγεται ή ανακτάται χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη 

των εν λόγω δικαιωµάτων. Σε διαφορετική περίπτωση η INETERNETQ 

επιφυλάσσεται παντός άλλου νοµίµου δικαιώµατός της. 

 

Ο χρήστης δεν πρέπει να δίνει µέσω αυτής της “Υπηρεσίας” ευαίσθητα προσωπικά 

δεδοµένα όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθµός λογαριασµού Τράπεζας ή πιστωτικής 

κάρτας κτλ. οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµίες στον ίδιο. Για το λόγο αυτό 

είναι ο ΜΟΝΟΣ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ υπεύθυνος για τη διαρροή τέτοιων 

πληροφοριών. 

 

Ο χρήστης αναλαµβάνει την ευθύνη της µη ανάθεσης, πώλησης εκ νέου, 

υπενοικίασης ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβασης των δικαιωµάτων ή ευθυνών 

του. Σε καµία απολύτως περίπτωση δεν επιτρέπεται η πώληση της “Υπηρεσίας” από 

το χρήστη. Η παραβίαση του συγκεκριµένου περιορισµού µε οποιονδήποτε τρόπο, 

επιτυχή ή όχι, θα έχει ως αποτέλεσµα τον άµεσο τερµατισµό της παροχής της 

“Υπηρεσίας” από την INTERNETQ και την αντιστοιχη διεκδίκηση αποζηµίωσης από 

την εταιρία προς τον ζηµιώσαντα (στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια). 

 

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος παράνοµης 

υποκλοπής ή µετάδοσης των δεδοµένων σε τρίτο, πλην του αιτηθέντος από το χρήστη 

παραλήπτη τους, για λόγους που εκφεύγουν από τη δυνατότητα ελέγχου της 

INTERNETQ 

 

Ο χρήστης αποδέχεται, συµφωνεί και συνοµολογεί ότι θα κάνει σύννοµη και 

πρόσφορη χρήση της “Υπηρεσίας”, καθώς και ότι θα τηρεί τους κώδικες 

δεοντολογίας. Ενδεικτικά ο χρήστης αποδέχεται, συµφωνεί και συνοµολογεί ότι ∆ΕΝ 

θα κάνει χρήση της “Υπηρεσίας” για: 

• να προξενήσει βλάβες σε ανήλικο ή να µεταδώσει / αποκτήσει πρόσβαση σε 

περιεχόµενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώµατα τρίτων ή που 

προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων ή που έρχεται σε αντίθεση µε το νόµο 

και τα χρηστά ή/ και συναλλακτικά ήθη, καθώς και να παρενοχλήσει µε 

οποιονδήποτε τρόπο τα ατοµικά ή/ και κοινωνικά δικαιώµατα τρίτων ή την 

ιδιωτική ζωή τρίτων 



• να αποκαλύπτει πληροφορίες δικές του ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά 

δεδοµένα χρηστών ή τρίτων σε συνοµιλίες ή µε οποιονδήποτε τρόπο 

• να παραπλανήσει οποιονδήποτε για την προέλευση της “Υπηρεσίας” ή να 

ζηµιώσει µε οποιονδήποτε τρόπο τη φήµη της INTERNETQ ή τρίτων. 

• να αναρτήσουν ή δηµοσιεύσουν περιεχόµενο, που είναι αντίθετο µε το Νόµο, 

τα ήθη, είναι δυσφηµιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγµατικές έννοιες της 

προστασίας της ζωής, της τιµής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή 

παραβιάζει τα προσωπικά δεδοµένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειµενική ή 

αντικειµενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήµατος ή χαρακτηρίζεται από 

ρατσιστική διάθεση. 

• Να  αναρτήσουν ή δηµοσιεύσουν περιεχόµενο µε πορνογραφικό υλικό, 

περιεχόµενο που προσβάλλει το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα, το δικαίωµα 

ανεξιθρησκίας, την προστασία των µειονοτικών οµάδων, προωθεί το 

ρατσισµό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατοµικά πολιτικά και κοινωνικά 

δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών. 

• Να καταχωρήσουν προσωπικά δεδοµένα τρίτων χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεσή τους.  

Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνοµης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, ο χρήστης 

υποχρεούται να αποζηµιώνει την INTERNETQ για κάθε τυχόν θετική και αποθετική 

της ζηµία. Σε περίπτωση που εναχθεί η INTERNETQ ο χρήστης που παραβίασε ους 

παρόντες όρους είναι υποχρεωµένος να παρέµβει στη δίκη που θα ανοιχθεί υπερ 

αυτής, αναλαµβάνοντας τις ευθύνες που του αναλογούν 

 

Οι τρίτοι παροχείς των SMS, MMS µηνυµάτων έχουν την πλήρη (ποινική και αστική) 

ευθύνη για το περιεχόµενο των SMS, MMS, WAP µηνυµάτων  τους για τη τήρηση 

όλων των σχετικών νόµων και κανονισµών, τη διαθεσιµότητα, την ασφάλεια, και την 

εγκυρότητά τους, αποκλειοµένης κάθε ευθύνης της INTERNETQ. Ως εκ τούτου, η 

πρόσβαση στις σελίδες WAP γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ο οποίος 

υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παροχείς των σελίδων WAP για 

οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/ και χρήση των SMS, MMS, WAP 

µηνυµάτων αυτών. ∆ΕΝ αναγνωρίζεται και δεν ευθύνεται η INTERNETQ για τυχόν 

εσφαλµένη χρήσης έστω και κατά λάθος της υπηρεσίας, ενώ ο χρήστης αποδέχεται εκ 

των προτέρων τις σχετικές χρεώσεις αποδεχόµενος τους παρόντες όρους χρήσης. 

 

Η “Υπηρεσία” απευθύνεται µόνο σε ενήλικες χρήστες άνω των 18 ετών. Η χρήση του 

από ανηλίκους επιτρέπεται µόνον µε τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν 

την επιµέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία 

των ανηλίκων. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που ανήλικοι που δεν έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κάνουν χρήση υπηρεσιών που 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, η INTERNETQ δεν φέρει καµία ευθύνη. 

 

Κάθε διαφορά µεταξύ χρήστη και INTERNETQ ρυθµίζεται από το ελληνικό δίκαιο 

και υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας. 

 

Εάν οποιοδήποτε τµήµα των εν λόγω Όρων κριθεί ότι είναι νοµικά άκυρο ή µη 

εκτελεστό, τότε θεωρείται ότι ο άκυρος ή µη εκτελεστός όρος αντικαθίσταται από 

έναν έγκυρο και εκτελεστό όρο ο οποίος προσεγγίζει περισσότερο στην πρόθεση του 

αρχικού όρου και οι υπόλοιποι Όροι παραµένουν ισχυροί. 

 



Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριµένου δικαιώµατος ή όρου από την 

INTERNETQ όσον αφορά τους εν λόγω όρους δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό 

το δικαίωµα ή όρο εκτός και αν αυτό αναγνωρίζεται και συµφωνείται εγγράφως από 

τη INTERNETQ. 

 

Για κάθε διευκρίνηση σχετική µε την “Υπηρεσία” Date by Internetq, ο χρήστης 

µπορεί να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της INTERNETQ 

210 8841141 ή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WIND (1260 από κινητό 

WIND ή 693 5601260 από σταθερό τηλέφωνο ή καρτοκινητό WIND). 

 
 


