Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας Coach & Share
Μέσω του παρόντος Ιστοτόπου διαθέτουμε ειδικό χώρο αφιερωμένο στο περιεχόμενο χρήστη, όπως
φωτογραφίες, βίντεο, κτλ. (στο εξής το «Περιεχόμενο Χρήστη»).
Δημοσιεύοντας Περιεχόμενο Χρήστη μέσω της λειτουργίας αυτής, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τα
παρακάτω:
1. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Με το παρόν παρέχετε στην L’Oréal S.A., χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης, ανέκκλητη, παγκόσμια και για όλη τη διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταγενέστερων συμπληρωματικών ή τροποποιητικών κανονισμών),
άδεια αναπαραγωγής, προβολής, χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, επεξεργασίας,
διανομής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, ενσωμάτωσης σε άλλα έργα, και διανομής του
εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη (εν όλω ή εν μέρει).
Παρέχετε στην L’Oréal S.A. το δικαίωμα χρήσης του ονόματος χρήστη, του πραγματικού ονόματος, της
εικόνας σας, της μορφής, ή λοιπών πληροφοριών ταυτοποίησης αναφορικά με οποιαδήποτε χρήση του
Περιεχομένου Χρήστη σας. Το εν λόγω δικαίωμα χρήσης στοιχείων της προσωπικότητας παρέχεται για
περίοδο πέντε (5) ετών για τα ίδια μέσα που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη.
Η L’Oréal S.A. δύναται να χρησιμοποιεί, προβάλλει, αναπαράγει, μεταδίδει, συνδυάζει με άλλο υλικό,
τροποποιεί και/ή επεξεργάζεται το Περιεχόμενο Χρήστη για νομικούς και/ή κανονιστικούς σκοπούς κατά
τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο (διατηρώντας ωστόσο τον αρχικό χαρακτήρα του περιεχομένου), χωρίς
καμία απολύτως υποχρέωση προς εσάς.
Η εν λόγω χρήση επιτρέπεται για σκοπούς κάθε ενδοεταιρικής ή εξωτερικής επικοινωνίας, εταιρικής ή
οικονομικής επικοινωνίας, για σκοπούς διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, καθώς και σκοπούς
τήρησης ιστορικού ή αρχειοθέτησης του Ομίλου L’Oreal ή των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών, των
προϊόντων ή/και των εμπορικών σημάτων αυτού, και ιδίως με τα εξής μέσα:
 Αναρτήσεις υπό κάθε μορφότυπο, χωρίς ποσοτικό περιορισμό.
 Έγγραφος Τύπος, χωρίς περιορισμό δημοσιεύσεων.
 δημοσιεύσεις χωρίς αριθμητικό περιορισμό, και κυρίως για σκοπούς ενδοεταιρικής
επικοινωνίας απευθυνόμενης, μεταξύ άλλων, προς το δυναμικό πωλήσεων και το δίκτυο
διανομής (έμποροι χονδρικής, έμποροι λιανικής, εκπρόσωποι κλπ.), συμπεριλαμβανομένων
εκδηλώσεων, φυλλαδίων για συνέδρια, εμπορικών εκθέσεων, περιπτέρων, κ.α. Επικοινωνία
από επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B) στον επαγγελματικό Τύπο, χωρίς αριθμητικό και/ή
ποσοτικό περιορισμό δημοσιεύσεων.
 Δημοσιεύσεις ηλεκτρονικές, ΙΤ, ψηφιακές, πολυμέσων, Διαδικτύου και Ενδοδικτύου μέσω
ιστοσελίδων (ανεξαρτήτου ιστοσελίδας ή/και μέσου συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής
δικτύωσης όπως το Facebook, Twitter, YouTube ή Dailymotion), απεριόριστος αριθμός
ενθέτων και μεταδόσεων.
 Μέσω κάθε διαφημιστικού μέσου (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων σε καταστήματα
λιανικής και στα προϊόντα υπό τα εμπορικά σήματα του Ομίλου L’Oreal (στο εξής τα «Μέσα»).
Με το παρόν βεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι: (i) Είστε κάτοχος όλων των δικαιωμάτων επί του
Περιεχομένου Χρήστη και/ή διαθέτετε άδεια από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα προσωπικότητας επί του Περιεχομένου Χρήστη για την παροχή
των δικαιωμάτων που προβλέπει το παρόν. (ii) Τόσο εσείς όσο και κάθε άλλο πρόσωπο που
εμφανίζεται στο Περιεχόμενο Χρήστη έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας, και ότι: (iii) η
χρήση του Περιεχομένου Χρήστη που ανεβάζετε από τη L’Oréal δεν παραβιάζει καμία διάταξη του
νόμου ούτε δικαιώματα τρίτων. Η L’Oréal S.A. έχει δικαίωμα γνωστοποίησης της ταυτότητάς σας σε
οποιονδήποτε τρίτον ο οποίος εγείρει ζήτημα παραβίασης των δικαιωμάτων του από το Περιεχόμενο
Χρήστη.

Σε περίπτωση που το Περιεχόμενο Χρήστη που ανεβάζετε περιέχει δηλώσεις επιδοκιμασίας ή λοιπές
περιγραφές δοκιμής των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, συμφωνείτε περαιτέρω ότι οι εν λόγω δηλώσεις
και περιγραφές αποτελούν αληθή και ορθή έκφραση της ειλικρινούς γνώμης που σχηματίσατε βάσει
της χρήσης προϊόντων L’Oréal και ότι υποχρεούστε να γνωστοποιείτε κάθε δωρεάν προϊόν ή κίνητρο
που ενδεχομένως σας έχει παρασχεθεί σε αντάλλαγμα για την εκ μέρους σας παροχή του Περιεχομένου
Χρήστη.
Ενημερώνεστε δια του παρόντος ότι τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλατφόρμες
ιδιοκτησίας τρίτων και επομένως η κυκλοφορία και η χρήση του Περιεχομένου Χρήστη, μέσω των ως
άνω μέσων, διέπεται από τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τους εν λόγω τρίτους. Ως εκ
τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου από εμάς ή από τρίτους
σύμφωνα με τους όρους που ορίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως όλως ενδεικτικά όσον
αφορά στο αντικείμενο και στη διάρκεια των δικαιωμάτων άδειας χρήσης και στην απομάκρυνση
Περιεχομένου. Είστε υπεύθυνος για οποιαδήποτε αξίωση τρίτων αναφορικά με τη χρήση του
Περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους χρήσης που ορίζουν τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε δια του παρόντος ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο μπορεί να αποτελέσει
σημείο αναφοράς σε μηχανή αναζήτησης και έτσι να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό κοινό εκτός του
Ιστοτόπου. Με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη είναι δυνατόν να
αποτελέσει αντικείμενο μαζικής αναδημοσίευσης (να γίνει, δηλαδή, «viral») σε ιστοτόπους τρίτων, και
ότι η L’Oréal S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή η οποία ενδεχομένως
εγερθεί από τα παραπάνω.
Η παρούσα άδεια μάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το Περιεχόμενό σας σε σχέση με την
αρχική του ρύθμιση και/ή να προβούμε σε ανάλογη διευκρίνιση επί του Περιεχομένου Χρήστη όπως
Εμείς θεωρούμε σκόπιμο, με την προϋπόθεση ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν αλλοιώνει την εικόνα ή
τα λόγια σας.
Περαιτέρω, η χρήση του Περιεχομένου Χρήστη μπορεί να πραγματοποιείται με ανωνυμοποιημένες
πληροφορίες όπως πόλη, χώρα ή ηλικία, και/ή, υπό την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσής σας, με
πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, όπως όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Με το παρόν αποδέχεστε ότι η L’Oréal S.A. δεν σας οφείλει καμία πληρωμή για τη χρήση του
Περιεχομένου Χρήστη που ανεβάζετε και/ή για οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που
σχετίζονται με αυτό.
Κάθε τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη που ενδεχομένως δημοσιεύσετε μέσω του παρόντος Ιστοτόπου
επιλέγεται από εσάς και αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ωστόσο θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε
ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν θα πρέπει να συγκρούεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή με τους
αποδεκτούς κανόνες ηθικής ή με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν. Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούμε
το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ανά πάσα στιγμή κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που δεν συμμορφώνεται με
τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Δεοντολογίας.
Επιπλέον, εάν έχετε πρόσβαση σε Περιεχόμενο Χρήστη που δημιουργήθηκε από άλλο χρήστη,
υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τα δικαιώματα του εν λόγω χρήστη και ιδίως να μην αναπαράγετε
ή διαδίδετε το Περιεχόμενο αυτό σε άλλα μέσα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του εν λόγω
χρήστη.
Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη σχετικά με την κοινή χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας
παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [consumercaregreece@loreal.com] ή να
χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς από την L’Oréal
S.A. Παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις κάθε φορά προτού
πραγματοποιήσετε κάποια ανάρτηση στον Ιστότοπο.
2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η εταιρεία μας υποστηρίζει τις αρχές της ανεκτικότητας και του σεβασμού των άλλων.
Επομένως, χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο, συμφωνείτε:


Να μην δημοσιεύετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως:
-

-

προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για
σκοπούς ταυτοποίησης ανθρώπων,
δεδομένα που αφορούν την υγεία,
και δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.



Να μην εκφράζετε σχόλια ρατσιστικού, βίαιου, ξενοφοβικού, κακόβουλου, αγενούς, ανήθικου ή
παράνομου περιεχομένου.



Να μην διαδίδετε περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να είναι επιβλαβές, δυσφημιστικό, αυθαίρετο,
κακόβουλο ή να παραβιάζει δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή δημοσιότητας,
να υποκινεί βία, ρατσιστικό ή εθνοτικό μίσος ή να προσβάλει τα ήθη ή υποκινεί σε διάπραξη
εγκλημάτων ή αδικημάτων.



Να μην παραβαίνετε την νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων της
παράνομης διάδοσης ευαίσθητων ανταγωνιστικών πληροφοριών με τους ανταγωνιστές σας
(όπως ενδεικτικά μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών σας,
κόστη ή εμπορικές στρατηγικές), ή συμφωνιών για πρακτικές που έχουν ως αντικείμενο την
παρακώληση, απαγόρευση ή στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά (όπως μεταξύ άλλων,
το να συμφωνείτε τιμές με ανταγωνιστές ή άλλως παρανόμως να αλλάζετε την ανταγωνιστική
δυναμική στην αγορά).
Να μην κάνετε χρήση του Ιστοτόπου για σκοπούς πολιτικούς, προπαγάνδας ή προσηλυτισμού.




Να μην δημοσιεύετε περιεχόμενο που διαφημίζει ή προωθεί προϊόντα και/ή υπηρεσίες
ανταγωνιστικές των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.



Να μην αποκλίνετε από τον επιδιωκόμενο σκοπό του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης αυτού ως υπηρεσίες γνωριμιών.



Να μην διαδίδετε πληροφορίες, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα επιτρέπουν την ονομαστική και
συγκεκριμένη ταυτοποίηση φυσικού προσώπου δίχως την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση
αυτού, όπως επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου.



Να μην διαδίδετε πληροφορίες ή περιεχόμενο ακατάλληλο για άτομα νεαρής ηλικίας.



Να μην εκφοβίζετε ή παρενοχλείτε άλλους.



Να μην διεξάγετε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενδεχομένως
παραβιάζουν δικαιώματα αναφορικά με λογισμικό, εμπορικά σήματα, φωτογραφίες, εικόνα,
κείμενο, βίντεο κλπ.



Να μην διαδίδετε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο) που
απεικονίζει ανήλικους.

Πραγματοποιώντας οποιαδήποτε ανάρτηση στον Ιστότοπο, βεβαιώνετε και εγγυάστε ότι:


Απαλλάσσετε την L’Oréal S.A. ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό
της L’Oréal S.A. από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση αναφορικά με την εκ
μέρους σας χρήση του Περιεχομένου Χρήστη.






Οι αναρτήσεις σας συμμορφώνονται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του
Ιστοτόπου.
Είστε ο συντάκτης της ανάρτησης, και δεν έχετε υποκλέψει την ταυτότητα άλλου προσώπου,
και δεν χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε άλλα
παραπλανητικά στοιχεία ως προς την προέλευση της ανάρτησής σας.
Η ανάρτησή σας αποτελεί πρωτότυπο έργο και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας τρίτων.
Κάθε περιεχόμενο που αναρτάτε είναι αληθές και ακριβές.

Συμφωνείτε και βεβαιώνετε περαιτέρω ότι δεν θα υποβάλλετε προς ανάρτηση Περιεχόμενο Χρήστη:





το οποίο περιέχει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών τιμολόγησης) σχετικά
με ανταγωνιστές της L’Oréal S.A. ή με προϊόντα τους (και συγκεκριμένα άλλων κατασκευαστών
και/ή διανομέων και/ή εμπόρων λιανικής προϊόντων υγείας και ομορφιάς).
για το οποίο θα αποκομίσετε χρηματικό ή άλλο όφελος από τρίτο μέρος ή το οποίο ενδέχεται
να ερμηνευθεί ως διαφήμιση ή παρακίνηση προς αγορά (και το οποίο περιλαμβάνει
περιεχόμενο που ανακατευθύνει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της L’Oréal S.A.).
το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία παραπέμπει σε άλλους ιστοτόπους,
διευθύνσεις URL, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς
τηλεφώνου.
το οποίο περιέχει ιούς ή λοιπά προγράμματα ή αρχεία ικανά να προκαλέσουν προβλήματα
στην ομαλή λειτουργία ή ζημιά σε ηλεκτρονικά συστήματα ή οδηγίες για τη δημιουργία τέτοιων
ιών, προγραμμάτων ή αρχείων.

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ Ή ΝΑ
ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε:




διπλό περιεχόμενο,
κενές αξιολογήσεις (blank reviews),
ακατάληπτο περιεχόμενο (όπως περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει τυχαίους χαρακτήρες και
σειρές λέξεων χωρίς νόημα)

Δεν εγγυούμαστε ότι θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε
Περιεχόμενο Χρήστη που έχετε υποβάλει προς δημοσίευση. Προτού δημοσιευθεί, κάθε ανάρτηση
εξετάζεται προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωσή της με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του
παρόντος.
Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο συνηγορεί σε εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας, υποκινεί ρατσιστικό μίσος ή/και βία ή σχετίζεται με παιδική πορνογραφία, υποχρεούστε
να μας ενημερώσετε αμελλητί στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ], ή με αναλυτική επιστολή στην εξής διεύθυνση: [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ],
διευκρινίζοντας στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα/επιστολή την ημερομηνία κατά την οποία εντοπίσατε το
συγκεκριμένο περιεχόμενο, την ταυτότητά σας, τη διεύθυνση URL, μαζί με περιγραφή του επίμαχου
περιεχομένου και του ονόματος χρήστη (user ID) του συντάκτη του.
Εάν θεωρείτε ότι κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει κάποια από τις ως άνω αρχές, τα δικαιώματά
σας ή δικαιώματα τρίτου (πχ. περιεχόμενο το οποίο συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων, προσβολή,
παραβίαση προσωπικών δεδομένων), μπορείτε να στείλετε ειδοποίηση στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ], ή μέσω λεπτομερούς
επιστολής στην ακόλουθη διεύθυνση: [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ], διευκρινίζοντας στο ηλεκτρονικό σας
μήνυμα/επιστολή την ημερομηνία κατά την οποία εντοπίσατε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, την

ταυτότητά σας, τη διεύθυνση URL, μαζί με περιγραφή του επίμαχου περιεχομένου και του ονόματος
χρήστη (user ID) του συντάκτη του.
Η εν λόγω ειδοποίηση θα πρέπει να περιέχει:
 Την ημερομηνία της ειδοποίησης,
 Εάν ο αποστολέας είναι φυσικό πρόσωπο: επώνυμο, όνομα και άλλα ονόματα, απασχόληση,
διεύθυνση, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης,
 Όνομα και διεύθυνση παραλήπτη ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την εταιρική επωνυμία
και την έδρα,
 Περιγραφή και ακριβή τοποθεσία των αναφερόμενων γεγονότων (πχ. URL σύνδεσμος για το
αναφερόμενο γεγονός).
 Τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω περιεχόμενο πρέπει να απομακρυνθεί,
συμπεριλαμβανομένης παραπομπής στις διατάξεις του νόμου και στο αιτιολογικό που
εφαρμόζεται στα γεγονότα.
 Αντίγραφο κάθε επικοινωνίας που εστάλη στο δημιουργό ή στον εκδότη της αναφερόμενης
πληροφορίας ή δραστηριότητας ζητώντας τη διακοπή, αφαίρεση ή τροποποίηση του
περιεχομένου, ή αιτιολόγηση τυχόν μη δυνατής επικοινωνίας με τον δημιουργό ή τον εκδότη.
Ελλιπείς ειδοποιήσεις ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη.
Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος διέπονται από το
δίκαιο της Ελλάδας και κάθε διαφορά που εγείρεται από ή σε σχέση με το παρόν υπόκειται στη
δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της L’Oréal S.A.

