Όροι συνεργασίας

 Η επιστημονική ενημέρωση και οι τεχνικές συμβουλές δεν παρέχονται ανωνύμως σε καμμία
περίπτωση. Κανένα αίτημα επαφής στην εφαρμογή Skype δεν θα γίνεται δεκτό εάν δεν έχει
προηγηθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας με τη συμπλήρωση μιας φόρμας
προσωπικών στοιχείων.

 Οι υπηρεσίες παρέχονται σε μία συνεδρία (τηλεδιάσκεψη) και χρεώνονται καλή τη πίστη επί
πιστώσει προς 50 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά ώρα, με ολιγόλεπτη ανοχή (ελάχιστη χρέωση: 1 ώρα). Με
την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης ενημερώνεστε για το ακριβές ποσό της χρέωσης, το οποίο θα
πρέπει να καταθέσετε σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς (εάν το επιθυμείτε,
μπορείτε να προκαταβάλετε το ποσό των €61,50 που αντιστοιχεί σε μία ωριαία τηλεδιάσκεψη· η
προκαταβολή αυτή θα συμψηφισθεί στην τελική χρέωση).
Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να αποστείλετε με e‐mail ή fax ένα αντίγραφο του αποδεικτικού
κατάθεσης, στο οποίο δηλώνετε ως αιτιολογικό μόνον τον ΑΦΜ που δηλώσατε στη φόρμα
προσωπικών στοιχείων (όχι όνομα, για λόγους προστασίας της εχεμύθειας και αποφυγής
σφαλμάτων ταυτοπροσωπίας).
Τραπεζικοί λογαριασμοί (όνομα δικαιούχου: Χάρης Καζλαρής του Ευαγγέλου)
 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 139/782678‐81 (ΙΒΑΝ: GR37 0110 1390 0000 1397 8267 881)
 Eurobank: 0026.0305.05.0200487293 (IBAN: GR22 0260 3050 0000 5020 0487 293)
 Τράπεζα Πειραιώς: 5050‐027500‐396 (IBAN: GR70 0172 0500 0050 5002 7500 396)

 Σε σπάνιες περιπτώσεις, η εφαρμογή Skype καθίσταται προσωρινά ασταθής για τεχνικούς λόγους
(απώλεια εικόνας ή ήχου, ανάλογα με την ποιότητα της ευρυζωνικής σύνδεσης, η οποία ενδέχεται
να είναι κακή, για ορισμένες ώρες της ημέρας, σε κάποιες περιοχές). Εάν, για τέτοιο τεχνικό λόγο,
μια τηλεδιάσκεψη διακοπεί χωρίς δυνατότητα άμεσης επανασύνδεσης, ή δεν καταστεί δυνατόν να
πραγματοποιηθεί την προγραμματισμένη ώρα, συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται σε άλλη ώρα,
κατόπιν συμφωνίας, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.
 Τυχόν διευκρινιστικές τηλεδιασκέψεις ή τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ολιγόλεπτης διάρκειας,
παρελκόμενες της αρχικής, δεν χρεώνονται. Εάν χρειάζεται δεύτερη πλήρης τηλεδιάσκεψη, η
χρέωση είναι εκπτωτική, κατά περίπτωση.

 Για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες (“Συμβουλευτικές υπηρεσίες ενημέρωσης για την ιατρικώς
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή”) εκδίδεται, κατά την ημέρα παραλαβής της πληρωμής σας,
θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α.), η οποία σας αποστέλλεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα με απλό ταχυδρομείο, στα στοιχεία που δηλώσατε στη φόρμα
προσωπικών στοιχείων.
 Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώσατε και/ή διόρθωση και/ή
διαγραφή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου και οδηγίες της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που
δηλώνετε στη φόρμα προσωπικών στοιχείων τηρούνται αποκλειστικά για λόγους τιμολόγησης των
υπηρεσιών και δεν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα· η τήρησή τους σε ηλεκτρονικό αρχείο
γνωστοποιείται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ορίζει ο νόμος.

 Το όνομα “drcazlarisivf” στην εφαρμογή Skype χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς
λόγους. Κάθε άλλη χρήση της παραπάνω διεύθυνσης (π.χ. για εμπορικούς, διαφημιστικούς κ.ά.π.
σκοπούς) θα επισύρει την άμεση διαγραφή της επαφής σας χωρίς άλλη προειδοποίηση.

 Μπορείτε να συστήσετε τη διεύθυνση “drcazlarisivf” και τον ιστότοπο www.cazlaris.gr χωρίς
περιορισμούς σε πρόσωπα τα οποία γνωρίζετε προσωπικά, για την παροχή επιστημονικής
ενημέρωσης και τεχνικών συμβουλών.

