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Επαγγελματική Δραςτηριότητα:  
 

 Προςωπικόσ Σφμβουλοσ, Business and Life Coach 
Eποπτεφουςα αρχή: Harburg-Hamburg 
 
 
Copyright - Urheberrecht: 

Τα κείμενα και το γενικό περιεχόμενο αυτών των ςελίδων που δημιουργήθηκαν από την Vasiliki 

Amarantidou υπόκεινται ςε πνευματικά δικαιώματα. Η αντιγραφή, η επεξεργαςία, η διανομή και κάθε 

είδουσ χρήςη πζρα από τα όρια των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί τη γραπτή ςυγκατάθεςή μασ. 

Επίλυςη διαφοράσ: 
 
Δεν είμαςτε πρόθυμοι ή υποχρεωμζνοι να ςυμμετάςχουμε ςε διαδικαςίεσ επίλυςησ διαφορών ενώπιον 

ενόσ ςυμβουλίου διαιτηςίασ καταναλωτών. 

Ευθφνη για περιεχόμενο: 
 
Ωσ πάροχοσ υπηρεςιών, είμαςτε υπεφθυνοι για το δικό μασ περιεχόμενο ςε αυτζσ τισ ςελίδεσ ςφμφωνα 

με την Ενότητα 7, Παράγραφοσ 1 του Γερμανικοφ Νόμου για τα Τηλεμζςα (TMG). Σφμφωνα με τισ §§ 8 

ζωσ 10 TMG, ωςτόςο, εμείσ ωσ πάροχοσ υπηρεςιών δεν είμαςτε υποχρεωμζνοι να παρακολουθοφμε τισ 

μεταδιδόμενεσ ή αποθηκευμζνεσ πληροφορίεσ τρίτων ή να διερευνοφμε περιςτάςεισ που 

υποδεικνφουν παράνομη δραςτηριότητα τρίτων. 

Οι υποχρεώςεισ κατάργηςησ ή αποκλειςμοφ τησ χρήςησ πληροφοριών ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ 

νόμουσ παραμζνουν ανεπηρζαςτεσ. Ωςτόςο, η ευθφνη είναι δυνατή μόνο από το χρονικό ςημείο κατά 

το οποίο είναι γνωςτή μια ςυγκεκριμζνη παράβαςη του νόμου. Μόλισ αντιληφθοφμε τυχόν 

παραβιάςεισ του νόμου, θα αφαιρζςουμε αμζςωσ αυτό το περιεχόμενο. 

 
Ευθφνη για ςυνδζςμουσ 
 
Η προςφορά μασ περιζχει ςυνδζςμουσ προσ εξωτερικοφσ ιςτότοπουσ ςτουσ οποίουσ δεν ζχουμε καμία 

επιρροή. Επομζνωσ, δεν μποροφμε να αναλάβουμε καμία ευθφνη για αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο 

μζςω του ςυνδζςμου. Ο εκάςτοτε πάροχοσ ή χειριςτήσ των ςελίδων είναι πάντα υπεφθυνοσ για το 

περιεχόμενο των ςυνδεδεμζνων ςελίδων. Οι ςυνδεδεμζνεσ ςελίδεσ ελζγχθηκαν για πιθανζσ νομικζσ 

http://www.entropia-coaching.com/


παραβιάςεισ κατά τη ςτιγμή τησ ςφνδεςησ. Το παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίςιμο τη 

ςτιγμή τησ ςφνδεςησ. Ωςτόςο, ο μόνιμοσ ζλεγχοσ του περιεχομζνου των ςυνδεδεμζνων ςελίδων δεν 

είναι εφλογοσ χωρίσ ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία παραβίαςησ. Μόλισ ενημερωθοφμε για νομικζσ 

παραβιάςεισ, θα αφαιρζςουμε αυτοφσ τουσ ςυνδζςμουσ αμζςωσ. 

 


