Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Ιστολόγιο
Αποποίηση ευθυνών του ιστολογίου και του ιδιοκτήτη του ΒΠΚ
Γενικά
Το libblog.ucy.ac.cy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε όρο και
συνθήκη βάσει των οποίων οι χρήστες, συνεργάτες ή επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του,
χωρίς όμως να είναι υποχρέωση του. Οι αλλαγές στους όρους, ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στη παρούσα
σελίδα και δεν προϋποθέτουν την αποδοχή τους από οποιοδήποτε χρήστη, συνεργάτη ή επισκέπτη.
Σε καμία περίπτωση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το
libblog.ucy.ac.cy δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης του από τις υπηρεσίες
του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Το libblog.ucy.ac.cy δεν παρέχει καμία εγγύηση για την καλή και συνεχή λειτουργία, ανταπόκριση σε επικοινωνία
ή εμπλουτισμό με νέο περιεχόμενο. Επίσης μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε. Η απόφαση είναι αποκλειστική
ευθύνη και δικαίωμα του libblog.ucy.ac.cy .
Σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες
Το libblog.ucy.ac.cy δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα
και την πληρότητα των υπηρεσιών εξωτερικών σελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (
hyperlinks ) ή διαφημιστικών banners . Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή
χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αρμόδιους των αντίστοιχων ιστοσελίδων, οι
οποίοι έχουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους,
γίνεται για διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το libblog.ucy.ac.cy
υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και blogs στα οποία παραπέμπει ή ότι
συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Περιεχόμενο
Τα κείμενα που εμφανίζονται στις διάφορες υπηρεσίες του libblog.ucy.ac.cy , ανήκουν στους συγγραφείς τους. Οι
δημοσιεύσεις αυτές εκφράζουν τις απόψεις του ατόμου που τις συνέγραψε και όχι απαραίτητα τις απόψεις του
libblog.ucy.ac.cy , των διαχειριστών και συντονιστών ή του ιδιοκτήτη του.
Το υλικό, το οποίο προέρχεται από χρήστες ή συνεργάτες του ιστολογίου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί
χωρίς άδεια. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων ή της αυτόματης συλλογής και παρουσίασης του περιεχομένου
δικτυακών τόπων αποτελούν εξαίρεση με μόνο όρο να είναι εμφανής η πηγή προέλευσης.
Το libblog.ucy.ac.cy διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ανάρμοστο περιεχόμενο, αν κριθεί απαραίτητο.
Σχόλια
Το περιεχόμενο των σχολίων πρέπει να είναι σχετικό με το εκάστοτε άρθρο. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής
κρίνει ότι δεν τηρείται ο όρος, έχει το δικαίωμα να διαγράψει το σχόλιο.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να διαγράφει σχόλια που παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο περί ελευθερίας του
λόγου ή τη νομοθεσία γενικότερα, από τη στιγμή που το διαπιστώσει ο ίδιος ή του κοινοποιηθεί η παραβίαση και
όταν αυτό καταστεί τεχνικά δυνατό.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά o χρήστης-σχολιαστής που τα συνέγραψε και θα
πρέπει να μην χρησιμοποιεί υβριστικές, προσβλητικές, απειλητικές ή άλλες ανάλογες εκφράσεις. Απαγορεύεται
ακόμα κάθε χρήση για προβολή παράνομου ρατσιστικού ή πορνογραφικού υλικού. Το libblog.ucy.ac.cy διατηρεί
το δικαίωμα να διαγράψει ανάρμοστο περιεχόμενο σχολίων αν κριθεί απαραίτητο.
Ο σχολιαστής αποδέχεται πως τα σχόλιά του δεν διέπονται από κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα του ίδιου
ή άλλου προσώπου και πως το περιεχόμενο των σχολίων του είναι ελεύθερο προς χρήση από τρίτους χωρίς
περιορισμούς, εκτός και αν περιλαμβάνουν περιεχόμενο που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα, για το
οποίο πρέπει να υπάρχει επισήμανση.
Προσωπικά δεδομένα
Το libblog.ucy.ac.cy για τις ανάγκες των χρηστών του, όπως αποστολή newsletter, ενημερώσεων, κλπ ή κατόπιν
επιλογής των επισκεπτών, μπορεί να κάνει χρήση πληροφοριών που του παρέχονται. Παράλληλα δεσμεύεται ότι
δεν πρόκειται να μεταβιβάσει, κοινοποιήσει, πωλήσει ή κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα της ως άνω
αναφερόμενης. Μέσω απλών διαδικασιών υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των στοιχείων τους όποτε το
επιθυμούν.
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