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ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Εντολέας: 				Αριθμός παραγγελίας:
Εταιρεία
Κύριος / Κυρία

ΑΦΜ:

Οδός

T.K.

ΔΟΥ:

Τηλέφωνο

e-mail

WL

Σύμβαση παραγγελίας έργου

Who is Who ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΓΕΤΕΣ 2η ΕΚΔΟΣΗ

1. Συμφωνώ ως προς την δωρεάν δημοσίευση του βιογραφικού μου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
2. Επιθυμώ να παραγγείλω μέσω του συγκεκριμένου Εντύπου Παραγγελίας τη συλλεκτική εγκυκλοπαίδεια, αναφέροντας τον αριθμό των τεμαχίων:

Ειδική τιμή προπληρωμής

... Τεμ. Σκληρό Εξώφυλλο

Τιμή μετά την έκδοση του τόμου

95 €

190 €

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Δημοσίευση φωτογραφίας πορτρέτο, σε έντυπη και ηλ. μορφή, Δωρεάν αποστολή της εγκυκλοπαίδειας.
Τα έξοδα αποστολής των τόμων στο εξωτερικό επιβαρύνουν τον εντολέα.

Προσωπική βιογραφία του /της:

Συνολικό ποσό παραγγελίας

(σε περίπτωση που είναι άλλος ο εντολέας)

€

€

Έχω διαβάσει και έχω λάβει υπόψη μου όλους τους όρους συναλλαγών που είναι τυπωμένοι στην πίσω σελίδα, τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Δημήτριος Γκόρης
Εκδότης

Τόπος και Ημερομηνία

Υπογραφή / Σφραγίδα
(όπου απαιτείται)

Ενημέρωση για τη δυνατότητα υπαναχώρησης: Ο εντολέας µπορεί να υπαναχωρήσει από τηv παρούσα παραγγελία εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία που υπέγραψε την εντολή παραγγελίας, κάνοντας χρήση του νόµιµου δικαιώµατός του βάσει των νόµων 2251/1994 και 3587/2007, όπως τροποποιήθηκε
ή όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Η δήλωση υπαναχώρησης για να έχει ισχύ πρέπει να αποδεικνύεται, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει περιέλθει στη γνώση της
Εταιρείας µε την επωνυµία Νέο Who is Who στην Ελλάδα Μ.Ε.Π.Ε..
Δηλώνω, ότι έχω λάβει γνώση των δικαιωµάτων µου. Έχω υποχρέωση εντός της νόµιµης προθεσµίας, εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών, από την υπογραφή της
εντολής παραγγελίας και της παρούσας να γνωστοποιήσω την υπαναχώρησή µου µε έναν από τους εξής τρόπους: Με αποστολή email στο info@womenleaders.gr, µε
συστηµένη ταχυδροµική αποστολή της στη διεύθυνση Αμερικής 9, T.K.: 10672 Αθήνα, άλλως η υπαναχώρησή µου δεν ισχύει. Δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας
µετά την έκδοση των τόµων δεν καθίσταται αποδεκτή. Ο εντολέας υποχρεούται να εξοφλήσει το οφειλόµενο ποσό στο ακέραιο.

Τόπος και Ημερομηνία

Υπογραφή / Σφραγίδα

Η πληρωμή γίνεται κατεξοχήν με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που σας γνωστοποιείται με την αποστολή της παραγγελίας.
Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας:
(Συμβουλευτείτε #5, Γ.Ο.Σ.)

Visa

Mastercard
CVV

Ημερομηνία λήξης:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γ.Ο.Σ)
WHO IS WHO ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΓΕΤΕΣ
Ισχύει η εκάστη νεότερη διατύπωση των Γενικών Όρων Συναλλαγών, οι παλαιότεροι όροι καθίστανται µε την παρούσα άνευ ισχύος.
Τυχόν παρεκκλίνοντες Όροι Συναλλαγών, Προµηθειών και Αγορών αποκτούν ισχύ απέναντί µας µόνο έπειτα από έγγραφη συναίνεσή
µας. Τυχόν σιωπηρή αποδοχή άλλων Γ.Ο.Σ. είναι άνευ ισχύος.
1. Όλα τα παραχωρούµενα στοιχεία ρητώς θα είναι ελεύθερα στο σύνολό
τους για δηµοσίευση πέραν της αρχικής στις επόµενες εκδόσεις σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή.
2. Σύµφωνα µε την φιλοσοφία του εκδοτικού οίκου ΝΕΟ Who is Who
στην Ελλάδα Μ.Ε.Π.Ε., δηµοσιεύονται στοιχεία µόνο επιγραµµατικώς άνευ
οποιασδήποτε τροποποίησης και προσθήκης υποκειµενικών κρίσεων εκ µέρους
µας και σύµφωνα µε το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό.
3. Ο εκδοτικός οίκος επιφυλάσσεται του δι¬καιώµατος να επιλέγει µόνο
κατάλληλο υλικό, το οποίο ανταποκρίνεται στο καθορισµένο στυλ και στάνταρ
καθώς και στους περιορισµούς χώρου.
4. Σε περίπου 2-6 εβδοµάδες θα λάβετε ένα έντυπο διορθώσεων µε το σύντοµο
βιογραφικό σας, το οποίο µπορείτε εντός 14 ηµερών να το συµπλη¬ρώσετε ή να
το διορθώσετε άνευ τιµήµατος. Για την απίθανη περίπτωση που η δηµοσίευση ή
κάποιο άλλο δηµοσιευµένο υλικό εµπεριέχει λάθη, τότε η ευθύνη του εκδοτικού
οίκου περιορίζεται στην διόρθωση του λάθους αυτού σε µεταγενέστερη έκδοση
της δηµοσίευσης. Αυτή η διόρθωση γίνεται στην θέση οποιασδήποτε άλλης
λύσης. Ο εκδοτικός οίκος αποκλείει ρητώς οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για
διαφυγόντα κέρδη, εµµέσως προκληθείσα ζηµία ή για µετέπειτα ζηµίες του κάθε
συµβαλλόµενου µέρους λόγω λαθών δηµοσίευσης, ανεξαρτήτως εάν αυτά τα
λάθη προκλήθηκαν εξαιτίας αµέλειας, συµβατικών ή άλλων αιτιών.
Σε περίπτωση προαγοράς τόµου η δηµοσίευση του βιογραφικού και η αντίστοιχη
φωτογραφία πορτραίτο στη σχετική ιστοσελίδα www.womenleaders.gr καθώς
και στα σχετικά social media θα γίνεται δωρεάν.
5. Πληρωµές
α)Όλοι οι λογαριασµοί µας είναι εξοφλητέοι στην τράπεζα χωρίς κρατήσεις εντός
14 ηµερών από την παραλαβή του προτιµολογίου.
β)Ρητά δηλώνω και αποδέχοµαι ότι η πληρωµή µέσω της πιστωτικής µου κάρτας,
δοθείσας από εµένα στην εταιρεία (Εκδοτικός Οίκος), θα γίνει αυτόµατα από την
εταιρεία (Εκδοτικός Οίκος) µετά την παρέλευση 14 ηµερών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της παρούσας.
6. Οι παραγγελίες βιβλίων στο πίσω φύλλο αναφέρονται σε ήδη δηµοσι¬ευµένες
ή βρισκόµενες υπό προετοιµασία εκδόσεις. Σε περίπτωση που αναφερόµενες
εκδόσεις δεν είναι πλέον διαθέσιµες, τότε η παραγγελία ισχύει για την επόµενη
έκδοση.
Εάν η παραγγελία αφορά βιβλία τα οποία είναι υπό προετοιµασία, τότε µπορεί
να χρεωθεί στην τιµή προπληρωµής ή στην τιµή µετά την δηµοσίευση. Στην
πρώτη περίπτωση η τιµολόγηση θα γίνει έπειτα από την λήψη της εντολής, ήτοι
έπειτα από ενδεχόµενη αποστολή εντύπου διόρθωσης. Στην δεύτερη περίπτωση
η παραγγελία τιµολογείται κατά την αποστολή του βιβλίου, η οποία γίνεται βάσει
αριθµοσειράς.
7. Σε περίπτωση που ο εντολέας καταστεί υπερήµερος αναφορικά µε την
πληρωµή της τιµής προαγοράς, τότε ο Εκδοτικός οίκος δικαιούται να µεταφέρει
τα δικαιώµατα απόκτησης του αριθµηµένου τόµου στον επόµενο κατά σειράν
δικαιούχο, χωρίς να αφαιρείται το δικαίωµα απόκτησης της επόµενης έκδοσης
από τον εντολέα.
8. Ο Εκδοτικός Οίκος προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εντολέα, όπου ο εντολέας
µπορεί να απαιτήσει τη δηµοσίευση συγκεκριµένου υλικού (ιδίως φωτογραφίες,
απεικονίσεις). Με την υπογραφή της έγγρα¬φης σύµβασης ο εντολέας δηλώνει
ότι µπορεί να διαθέτει ελεύθερα το υλικό που παρέδωσε στον εκδοτικό οίκο για
δηµοσίευση και η παράδοση του υλικού αυτού, καθώς και η δηµοσίευσή του στην
εγκυκλοπαίδεια δεν προσβάλλει δικαιώµατα τρίτων (δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας, δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, σήµατα και άλλα άυλα δικαιώµατα.
Στην περίπτωση που τρίτοι εγείρουν αξιώσεις κατά του εκδοτικού οίκου µε την
αιτιολογία ότι ο εκδοτικός οίκος προσέβαλλε τα δικαιώµατά τους επί των προς
δηµοσί¬ευση κειµένων, υποχρεούται ο εντολέας αφενός να υποκαταστήσει τον
εκδοτικό οίκο σε κάθε σχετική διοικητική/δικαστική διαδικασία και σε κάθε

υποχρέωση καταβολής χρηµάτων, αφετέρου να αποζηµιώσει τον εκδοτικό
οίκο για κάθε καταβολή στην οποία προέβη ο εκδοτικός οίκος. Η υποχρέωση
του εντολέα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση κάθε ζηµίας και εξόδου του
εκδοτικού οίκου. Ο εκδοτικός οίκος δεν υποχρεούται να ερευνήσει την προέλευση
των εγγράφων που τους παραδίδονται ή τα τυχόν επ΄ αυτών υφιστάµενα
δικαιώµατα. Ο εκδοτικός οίκος επιφυλάσσεται να αρνηθεί τη δηµοσίευση του
υλικού για την περίπτωση που υπάρχει υποψία προσβολής δικαιωµάτων τρίτων.
9. Σε περίπτωση που δεν περιέλθει στον εκδοτικό οίκο κάποια φωτογραφία
δεκτική αναπαραγωγής έως το κλείσιµο της ύλης και προ της δηµοσίευσης της
εγκυκλοπαίδειας, τότε θα αποτυπωθούν στην σχετική επιφάνεια τα αρχικά του
εντολέα/βιογραφούµενου.
10. Τα έργα θα δηµοσιεύονται στις παρακάτω ηµεροµηνίες: «Who is Who
Γυναίκες Ηγέτες στις Επιχειρήσεις» 1η Έκδοση έως τον Δεκέµβριο 2018, «Who is
Who Γυναίκες Ηγέτες» 2η Έκδοση έως το Δεκέμβριο 2020 κ.ο.κ. μέχρι νεοτέρaς
ενημέρωσης
11. Μία καθυστέρηση της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης έως και έξι µήνες πέραν της
προβλεπόµενης είναι αποδεχτή από τον εντολέα της παραγγελίας
12. Ο εκδοτικός οίκος δεν φέρει την ευθύνη για τη δηµοσίευση µη διορθωµένων
βιογραφικών λόγω αµέλειας του καταχωρηµένου.
13. Η καταχωρηµένη δηλώνει σύµφωνη µε την επεξεργασία και αποθήκευση των
προσωπικών της δεδοµένων που εµπεριέχονται στο αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο.
Τα δεδοµένα αυτά παραχωρεί αποκλειστικά για την έκδοση της βιογραφικής
εγκυκλοπαίδειας «Who is Who», καθώς επίσης για κάθε επόµενη ενηµερωτική
έκδοση σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Τις πληροφορίες αυτές παρέχει
για διάρκεια 50 ετών. Η προθεσµία ξεκινά από την ηµέρα συµπλήρωσης και
υπογραφής του ερωτηµατολογίου. Ο καταχωρηµένη είναι σύµφωνη µε τη
φύλαξη των δεδοµένων της από τον Εκδοτικό Οίκο σε έντυπη, καθώς και σε
ηλεκτρονική µορφή. Ισχύει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR) της 25η Μαΐου 2018 (ανανεωμένη πολιτική : http://womenleaders.gr/πολιτική-απορρήτου-συμμόρφωση-gdpr/)
14. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Ως τόπος δωσιδικίας ορίζεται η Αθήνα.
15. Όροι σχετικοί µε την πνευµατική ιδιοκτησία & την χρήση του εκτυπωµένου
υλικού.
α) Όλα τα διανεµητέα εκτυπωµένα έργα του εκδοτικού οίκου προορίζονται
αποκλειστικώς για χρήση άνευ Η/Υ εκ µέρους του πελάτη.
β) Όλα τα δικαιώµατα ασκούνται µε επιφύλαξη. Η επανεκτύπωση, ακόµη
και αποσπασµατικά, ή η αναπαραγωγή µε φωτοµηχανικά µέσα (φωτοτυπίες
κλπ.) καθώς και η ανάληψη του καταµερισµού του βιβλίου, ειδικότερα η χρήση
αποσπασµάτων για διαφηµιστικούς σκοπούς απαγο¬ρεύεται και διώκεται λόγω
παραβίασης του Δικαίου Ανταγωνισµού και του Δικαίου Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
γ) Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικού αναφορικά µε διευθύνσεις εντός
συστηµάτων βάσεων και η επαναχρησιµοποίηση του για τον ίδιο ή για άλλο
σκοπό.
δ) Απαγορεύεται η χρήση αυτών των έργων µε σκοπό την δωρεάν εµπορική
εκποίηση διευθύνσεων σε τρίτους.
ε) Ο πελάτης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας και όλων των
µειονεκτηµάτων, που προκύπτουν από παραβίαση αυτών των διατάξεων. Σχετικά
προσαρµοσµένες πλασµατικές βιογραφίες αποδεικνύουν την ως άνω παραβίαση.
στ) Ο τίτλος του βιβλίου προστατεύεται µε τις διατάξεις περί Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τον Εκδοτικό Οίκο µπορείτε
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα µας www.womenleaders.gr. Για τυχόν παράπονα
απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση info@womenleaders.gr ή στα
γραφεία µας.

Ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία, η ομάδα του Νέο Who is Who στην Ελλάδα Μ.Ε.Π.Ε.

