ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ «BOOMS» ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οι υπηρεσίες BOOMS παρέχονται υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης. Με την υπογραφή της παρούσας ο Προμηθευτής
δηλώνει ότι επιθυμεί να λάβει και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες BOOMS για τους επιχειρηματικούς του σκοπούς καθώς και ότι
έχει διαβάσει, κατανοήσει, δεσμεύεται από και συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των υπηρεσιών
BOOMS όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.booms.gr
Ορισμοί
Πλατφόρμα Επιβράβευσης: ο διαδικτυακός τόπος που παρέχεται στον Προμηθευτή ώστε ο τελευταίος να παρέχει σε Μέλη BOOMS
Προγράμματα Επιβράβευσης.
Μέλος BOOMS: ο πελάτης του Προμηθευτή που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες BOOMS όπως αυτές αναγράφονται στους Όρους
Χρήσης της, τους οποίους και έχει αποδεχτεί όπως εκάστοτε ισχύουν και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.booms.gr .
Πρόγραμμα Επιβράβευσης BOOMS: το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Μελών BOOMS με το οποίο οι τελευταίοι συλλέγουν Πόντους κάθε φορά που
αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από τους Προμηθευτές. Οι Πόντοι που συλλέγονται από τα Μέλη εξαργυρώνονται σύμφωνα με τους Όρους
Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.booms.gr και σύμφωνα με τους όρους του κάθε Προμηθευτή.
Κάρτα μέλους : (α) η κάρτα που φέρει το λογότυπο/διακριτικό γνώρισμα «BOOMS», (β) η κάρτα που φέρει το λογότυπο/διακριτικό γνώρισμα του
Προμηθευτή καθώς και το λογότυπο/διακριτικό γνώρισμα του ΒΟΟΜS και (γ) η κάρτα που φέρει το λογότυπο/ διακριτικό γνώρισμα του
Προμηθευτή, και η χρήση τους διέπεται από τους Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.booms.gr.
Πόντοι: Ο μηχανισμός μέσω του οποίου ο Προμηθευτής υπολογίζει την αξία της καταναλωτικής κίνησης κάθε Μέλους με σκοπό την επιβράβευσή
του για τη συχνή αγορά/χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών του.
Λογαριασμός Μέλους BOOMS: ο προσωπικός λογαριασμός του κάθε Μέλους εντός της εφαρμογής BOOMS.
Δωροκάρτα: ανώνυμη κάρτα που διατίθεται εντός των καταστημάτων του Προμηθευτή. Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να πιστώσουν σε
αυτήν ένα επιθυμητό ποσό. Η δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη ή τη μερική εξόφληση προϊόντος ή/και υπηρεσίας που
διατίθεται στο κατάστημα του Προμηθευτή.
1. Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες BOOMS επιτρέπουν στον Προμηθευτή τη χρήση της Πλατφόρμας Επιβράβευσης που παρέχεται από τη BOOMS ώστε να προσφέρει
ανταμοιβές σε Μέλη του BOOMS, δηλ. δώρα σε είδος, εκπτώσεις ή ανταμοιβή σε ευρώ βάσει πόντων που έχουν δοθεί για αγορές τους. Ένας
προσωπικός λογαριασμός του κάθε Μέλους θα δημιουργείται εντός της εφαρμογής BOOMS. Οι Υπηρεσίες θα επιτρέπουν έτσι στον Προμηθευτή
να στέλνει διάφορα μηνύματα, χαιρετισμούς, ανακοινώσεις, ειδικές προσφορές, και κουπόνια στα Μέλη μέσω email και ειδοποιήσεων εντός της
web και mobile εφαρμογής BOOMS.
1.1.Πλατφόρμα επιβράβευσης: Ο Προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να διαχειρίζεται πρόγραμμα(τα) επιβράβευσης (έως 3
ταυτόχρονα, 1 σε κάθε κατηγορία συνθήκης: δώρο σε είδος, έκπτωση, ή ανταμοιβή σε ευρώ) μέσω της εφαρμογής BOOMS.
1.2.Κάρτες Μελών: Η BOOMS θα παράσχει στον Προμηθευτή «Κάρτες Μελών». Εάν ο Προμηθευτής χρειαστεί επιπλέον κάρτες, θα πρέπει να
ειδοποιήσει τη BOOMS τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων. Η BOOMS έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τη χρήση των
Καρτών και να ελέγχει αν αντιστοιχούν σε λογαριασμούς πραγματικών μελών και να διακόψει την προμήθεια των Καρτών σε περίπτωση που
ζητούνται από τον Προμηθευτή σε ποσότητα ή συχνότητα που, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της BOOMS, θεωρείται υπερβολική ή μη
λογική.
1.3.E-mail, ειδοποιήσεις: Ο Προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ειδοποιήσεις
εντός της web και mobile εφαρμογής BOOMS σε συναινούντα Μέλη του BOOMS που έχουν συλλέξει Πόντους στην επιχείρηση του Προμηθευτή.
1.4.Παρακολούθηση: Ο Προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία των προγραμμάτων ανταμοιβής του και γενικότερα τη
δραστηριότητα των Μελών όσον αφορά την επιχείρησή του.
1.5.Στοιχεία σύνδεσης: Η πρόσβαση στις υπηρεσίες BOOMS ελέγχεται από ταυτότητες χρηστών (user ID) και κωδικούς πρόσβασης (password).
Ένα user ID και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης για έναν λογαριασμό σε επίπεδο χρήστη Super Admin θα δοθούν στον Προμηθευτή από τη
BOOMS. Στη συνέχεια ο Προμηθευτής θα μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμούς σε επίπεδο χρήστη Admin και Operator για το προσωπικό του,
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εφόσον του παρέχεται αυτή η δυνατότητα από τη BOOMS και καταβάλλοντας ένα επιπλέον ετήσιο ποσό, όπως αυτό ορίζεται στην τιμολογιακή
πολιτική της BOOMS (Παράρτημα 1).
1.6.Ανάρτηση προσφορών, ανακοινώσεων σε μέλη ευρύτερης βάσης BOOMS: Ο Προμηθευτής θα έχει επίσης τη δυνατότητα, να αναρτεί
προσφορές και/ή ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο BOOMS που θα προβάλλονται σε συναινούντα Μέλη τoυ BOOMS είτε έχουν συλλέξει
πόντους στην επιχείρηση του Προμηθευτή είτε όχι.
1.7.Δωροκάρτες: Αν ο Προμηθευτής επιθυμεί να πωλεί δωροκάρτες, η BOOMS θα παράσχει στον Προμηθευτή δωροκάρτες που φέρουν το
λογότυπο της BOOMS καθώς και την επωνυμία ή/και το λογότυπο του Προμηθευτή σε αυτοκόλλητο. Ο Προμηθευτής συμφωνεί να πληρώνει για
την υπηρεσία αυτή το ........... τοις εκατό (.......%) των ποσών σε ευρώ που φορτώνονται στις δωροκάρτες ανά διάστημα ..................... (.....)
ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής επιθυμεί να λάβει επιπλέον δωροκάρτες, θα πρέπει να ειδοποιήσει τη BOOMS
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων.
2. Υποχρεώσεις του Προμηθευτή
2.1. Προγράμματα Ανταμοιβής: Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα ανταμοιβής του, συμπεριλαμβανομένου του
σχεδιασμού των προγραμμάτων, την περιγραφή των προγραμμάτων στα Μέλη του BOOMS, τη διαχείριση των προγραμμάτων και την εκπλήρωση
των όρων κάθε προγράμματος. Κάθε πρόγραμμα ανταμοιβής και οι όροι του θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας
σύμβασης.
2.2.Επικοινωνία: Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και
ειδοποιήσεων εντός της web και mobile εφαρμογής BOOMS σε συναινούντα Μέλη που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν μηνύματα. Τα μηνύματα
μπορεί να είναι ενημερωτικής φύσεως ή προσφορές ή κουπόνια. Ο Προμηθευτής στη συνέχεια θα εκπληρώνει τους όρους κάθε προσφοράς ή
κουπονιού που έχει στείλει στα Μέλη.
2.3.Μηνύματα, προσφορές και κουπόνια: Ο Προμηθευτής θα είναι εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημιουργία
μηνυμάτων, προσφορών και κουπονιών καθώς και για την εκπλήρωση των όρων τους.
2.4.Συνδεσιμότητα, χρήση των web και mobile εφαρμογών BOOMS: Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη συνδεσιμότητά του στο
διαδίκτυο για πρόσβαση στην εφαρμογή BOOMS και για κάθε πληροφορία που εισάγει στην εφαρμογή. Ο Προμηθευτής θα είναι επίσης
υπεύθυνος για την εκπαίδευση και επιθεώρηση του προσωπικού του και κάθε τρίτου που ενεργεί εκ μέρους του Προμηθευτή όσον αφορά τη
χρήση των υπηρεσιών BOOMS και τη χρήση των συσκευών που παρέχουν τις υπηρεσίες του BOOMS, σύμφωνα με τους όρους και της οδηγίες της
BOOMS.
2.5.Πληρωμή: Ο Προμηθευτής θα πληρώνει τη BOOMS για τις υπηρεσίες της κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 3 και στο Παράρτημα 1.
2.6.Προώθηση των υπηρεσιών σε Μέλη: Ο Προμηθευτής θα προτρέπει όσους επισκέπτονται το κατάστημά του να εγγράφονται στο BOOMS και
να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες BOOMS, να χρησιμοποιούν την Κάρτα ή/και εφαρμογή BOOMS και να δέχονται να λαμβάνουν μηνύματα,
προσφορές και κουπόνια από τον Προμηθευτή.
2.7.Συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία και τους όρους της BOOMS: Ο Προμηθευτής θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες BOOMS μόνο για τους
εσωτερικούς επιχειρηματικούς του σκοπούς, θα τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους, τους όρους της παρούσας σύμβασης και τους Όρους χρήσης
και την Πολιτική Απορρήτου της BOOMS.
2.8.Μη παράβαση πνευματικής ιδιοκτησίας, μη αποστολή ακατάλληλου περιεχομένου: Ο Προμηθευτής δε θα δημοσιεύσει ή διαδώσει σε
οποιαδήποτε σελίδα, εφαρμογή ή μήνυμα υλικό που δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή περιεχόμενο που είναι παράνομο, χυδαίο,
προσβλητικό, υβριστικό ή δυσφημιστικό, ή κατά την απόλυτη κρίση της BOOMS, άλλως αποδοκιμαστέο («ακατάλληλο περιεχόμενο»).
2.9.Μη παρέμβαση: Ο Προμηθευτής δε θα ανεβάσει με δόλο, αναρτήσει ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο διαδώσει οποιοδήποτε υλικό που περιέχει
ιό ή άλλο μηχανισμό που έχει σχεδιαστεί να διακόψει, καταστρέψει ή περιορίσει τη λειτουργικότητα του λογισμικού BOOMS, τις υπηρεσίες, ή
οποιουδήποτε λογισμικού ή συστήματος τρίτων. Ο Προμηθευτής δε θα παρέμβει με την παροχή ή τη χρήση των υπηρεσιών της BOOMS σε
οποιονδήποτε Προμηθευτή ή Μέλος της BOOMS, ούτε θα παρέμβει με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από
τη BOOMS. Εκτός και αν επιτραπεί εγγράφως από τη BOOMS, ο Προμηθευτής δε θα επιδιώξει να κατεβάσει, αποκτήσει τον κώδικα ή κατά
οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιδιώξει πρόσβαση στις εφαρμογές BOOMS ή άλλου λογισμικού/τεχνολογίας της BOOMS.
2.10.Ουδεμία μη εξουσιοδοτημένη χρήση πληροφοριών Μελών: Ο Προμηθευτής δε θα αντιγράψει (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή)
οποιαδήποτε πληροφορία Μελών που έχει συλλεχθεί από τη BOOMS ή μέσω της τεχνολογίας ή των υπηρεσιών της BOOMS και θα χρησιμοποιεί
τις πληροφορίες που αφορούν τα Μέλη μόνο όπως επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση. Ο Προμηθευτής θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα
Μελών στα οποία έχει πρόσβαση μέσω των υπηρεσιών BOOMS μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και μόνο για τους
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εσωτερικούς επιχειρηματικούς του σκοπούς, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της BOOMS και με την ελληνική νομοθεσία. Ο Προμηθευτής δε
θα μοιραστεί στοιχεία Μελών που έχουν συλλεχθεί μέσω των υπηρεσιών BOOMS με τρίτους.
2.11.Αξιώσεις τρίτων: Ο Προμηθευτής δια της παρούσας συμφωνεί να αποζημιώσει τη BOOMS και τους αντιπροσώπους της και να τους
προστατεύσει από οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, κόστος, έξοδο, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών που τυχόν
προκύψουν από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου ως συνέπεια της λειτουργίας της επιχείρησης του Προμηθευτή (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς
περιορισμό, αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται ή παρέχονται από τον Προμηθευτή, ή μιας πραγματικής ή υποτιθέμενης παραβίασης ή μη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Προμηθευτή όπως οι τελευταίες ορίζονται στην παρούσα σύμβαση).
Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των user ID και κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού του. Η BOOMS δεν θα θεωρηθεί
υπεύθυνη σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος αποκτήσει πρόσβαση σε λογαριασμό του Προμηθευτή με το user ID και τον κωδικό πρόσβασής
του. Ο Προμηθευτής θα επικοινωνήσει με τη BOOMS αν θελήσει να αλλάξει κάποιο user ID ή/και κωδικό πρόσβασης.
Η BOOMS διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να αναθεωρεί όλα τα προγράμματα ανταμοιβής, μηνύματα, προσφορές, και κουπόνια, αλλά δεν
έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει οτιδήποτε από τα παραπάνω. Αν η BOOMS θεωρεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι οποιοδήποτε
πρόγραμμα ανταμοιβής, μήνυμα, προσφορά, ή κουπόνι έχει ακατάλληλο περιεχόμενο (όπως ορίζεται στο άρθρο 2.8) ή ότι οποιαδήποτε
προσφορά δε θα εκπληρωθεί από τον Προμηθευτή, η BOOMS μπορεί να αρνηθεί ή να αποτρέψει την ανάρτηση ή αποστολή του. Ωστόσο, ο
Προμηθευτής θα παραμείνει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά υπεύθυνος για τα προγράμματα ανταμοιβής του, τα μηνύματά του, τις προσφορές
του και τα κουπόνια του.
2.12. Υπηρεσίες και εξοπλισμός τρίτων: Ο Προμηθευτής κατανοεί και συμφωνεί (α) ότι η BOOMS προσφέρει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και
μέσω τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, παροχών υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών ή άλλων παροχών (συλλογικά
«υπηρεσίες τρίτων»), και (β) ότι οι συσκευές και ο εξοπλισμός, σε περίπτωση που παρέχονται στον Προμηθευτή, έχουν κατασκευαστεί από
τρίτους («εξοπλισμός τρίτων»). Ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι η BOOMS δε φέρει ευθύνη για την απόδοση του διαδικτύου, οποιασδήποτε
υπηρεσίας τρίτου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού τρίτου, για την αξιοπιστία, ασφάλεια, διαθεσιμότητα, νομιμότητα ή άλλης ιδιότητας του
διαδικτύου, των υπηρεσιών τρίτων ή του εξοπλισμού τρίτων. Ο Προμηθευτής κατανοεί και συμφωνεί ότι οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός τρίτων
μπορεί κατά καιρούς να μην είναι διαθέσιμα λόγω συντήρησης ή και για άλλους λόγους, αξιόπιστα, ασφαλή, αποτελεσματικά ή αλάνθαστα και
ότι η BOOMS δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη ή διακοπή των υπηρεσιών ή του εξοπλισμού τρίτων, ελάττωμα ή καθυστέρηση
στη λειτουργία ή τη μετάδοση, αποτυχία επικοινωνίας, διαγραφή, κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση σε
οτιδήποτε ο Προμηθευτής στείλει ή προσπαθήσει να στείλει μέσω των υπηρεσιών της BOOMS ή εξοπλισμού τρίτων, ή οποιαδήποτε τεχνική
δυσλειτουργία ή άλλη δυσκολία τυχόν αντιμετωπίσει ο Προμηθευτής κατά τη χρήση των υπηρεσιών της BOOMS ή εξοπλισμού τρίτων.
Ο Προμηθευτής με την υπογραφή της παρούσας απαλλάσσει τη BOOMS, τους ιδιοκτήτες, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, και
εξωτερικούς συνεργάτες της από κάθε ευθύνη για ζημίες άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό,
απώλειας κερδών, δεδομένων ή άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων) που μπορεί να προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση του
διαδικτύου και γενικά των ως άνω υπηρεσιών ή εξοπλισμού τρίτων.
3. Συνδρομή, Χρεώσεις
3.1.Πληρωμή ετήσιας συνδρομής: Ο Προμηθευτής θα πληρώνει στη BOOMS μια ετήσια συνδρομή για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα
άρθρα 1.1 έως 1.6. Η ετήσια συνδρομή θα πληρώνεται από τον Προμηθευτή στη BOOMS είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με
χρεωστική/πιστωτική κάρτα είτε μέσω PayPal (βλ. Παράρτημα 1).
3.2.Πληρωμή επιπλέον χρεώσεων
3.2.1.Πληρωμή επιπλέον χρέωσης για τις δυνατότητες και υπηρεσίες των άρθρων 1.6 και 1.7.: Οι επιπλέον χρεώσεις για τη δυνατότητα
δημιουργίας χρηστών σε επίπεδο Admin και Operator και για τη δυνατότητα ανάρτησης προσφορών και ανακοινώσεων σε Μέλη BOOMS εντός
και εκτός της πελατειακής βάσης του Προμηθευτή θα καταβάλλονται μαζί με την ετήσια συνδρομή, θα συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στο
συνολικό πληρωτέο ποσό για το έτος.
3.2.2.Πληρωμή επιπλέον χρέωσης για τις υπηρεσίες των άρθρων 1.8 και 1.9: Οι επιπλέον χρεώσεις για τις επιπλέον υπηρεσίες που
περιγράφονται στα άρθρα 1.8 (δυνατότητα πίστωσης του Λογαριασμού Μέλους BOOMS) και 1.9 (δυνατότητα χρήσης Δωροκαρτών) θα
καταβάλλονται όπως ορίζεται στα ίδια άρθρα.
3.3.Εξουσιοδότηση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας: Παρέχοντας τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής του κάρτας στη BOOMS, ο
Προμηθευτής δηλώνει ότι επιτρέπει στη BOOMS να χρεώσει την κάρτα του με το πληρωτέο ποσό.
3.4.Τροποποίηση χρεώσεων: Η BOOMS δύναται να τροποποιήσει τόσο το συνολικό πληρωτέο ποσό για το έτος (βλ. άρθρα 3.1 και 3.2.1) κατά την
ανανέωση όσο και τα ποσά των επιπλέον χρεώσεων για τις επιπλέον υπηρεσίες της (βλ. άρθρο 3.2.2) κατά τη διάρκεια του έτους γνωστοποιώντας
στον Προμηθευτή τις εν λόγω τροποποιήσεις τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν
συμφωνεί να καταβάλει το νέο ποσό, δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση γνωστοποιώντας την καταγγελία έως και μία (1) ημέρα πριν
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τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω τροποποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση και η παροχή των υπηρεσιών θα διακοπούν την ημέρα που οι
τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ.
Αν ο Προμηθευτής δεν καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την ημέρα που οι τροποποιήσεις τεθούν σε ισχύ, θα θεωρείται ότι αποδέχεται τις εν
λόγω τροποποιήσεις.
4. Διάρκεια ισχύος
4.1. Διάρκεια: Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Η παροχή των υπηρεσιών ξεκινά με την πληρωμή
και την ενεργοποίηση του λογαριασμού του Προμηθευτή από τη BOOMS εντός της εφαρμογής BOOMS. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του
Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή. Η σύμβαση αυτή θα ανανεώνεται αυτόματα έπειτα από πληρωμή του
Προμηθευτή για το ακόλουθο έτος. Αν ο Προμηθευτής επιθυμεί να τερματίσει τη σύμβαση έπειτα από ένα (1) έτος λήψης των υπηρεσιών, θα
πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή fax) τη BOOMS το αργότερο μέχρι την πρώτη ημέρα του
τελευταίου μήνα ισχύος. Η BOOMS δύναται να τροποποιήσει το ποσό των χρεώσεων για τις υπηρεσίες της γνωστοποιώντας στον Προμηθευτή τις
εν λόγω τροποποιήσεις τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ανανέωση.
Η BOOMS έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να ανανεώσει την παρούσα σύμβαση με τον Προμηθευτή για οποιοδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να παράσχει οποιαδήποτε εξήγηση ως προς την αιτιολογία της άρνησης αυτής.
Επιπλέον, η BOOMS έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Προμηθευτή στις υπηρεσίες και εφαρμογές της αν ο τελευταίος παραβιάσει
οποιοδήποτε όρο της παρούσας ή οποιαδήποτε πολιτική σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και τις πολιτικές απορρήτου που μπορεί να
γνωστοποιηθούν από τη BOOMS.
4.2. Εκκρεμότητες κατόπιν πρόωρης λύσης της σύμβασης: Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της παρούσας σύμβασης, ο Προμηθευτής θα
εκπληρώσει όλες τις εκκρεμείς ανταμοιβές, προσφορές και κουπόνια που έχει υποσχεθεί στα Μέλη BOOMS κατά τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας σύμβασης.
5. Χρήση Δεδομένων Μελών BOOMS
5.1. Χρήση δεδομένων Μελών: Η BOOMS διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τα Μέλη που εγγράφονται
στις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
(α) προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από τα Μέλη κατά την εγγραφή, καθώς και άλλα προαιρετικά δεδομένα που ίσως μοιραστούν,
(β) συμμετοχή των Μελών σε προγράμματα ανταμοιβής, Πόντοι που συλλέγουν τα Μέλη και ανταμοιβές για τις οποίες εξαργυρώνονται Πόντοι,
ανταπόκριση Μελών σε προσφορές και κουπόνια, αγορές προϊόντων και/ή υπηρεσιών που προσφέρει ο Προμηθευτής, και άλλες συνήθειες και
καταναλωτικές τάσεις των Μελών.
Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι όλα τα δεδομένα των Μελών ανήκουν αποκλειστικά στη BOOMS. Η BOOMS μπορεί να χρησιμοποιήσει τις
πληροφορίες αυτές για να δημιουργήσει αναφορές και στατιστικά στοιχεία βάσει των δεδομένων αυτών, για να επικοινωνήσει με τα Μέλη, και
για να προβεί σε προωθητικές ενέργειες προς τα Μέλη.
Αν τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τον Προμηθευτή στα πλαίσια της χρήσης των υπηρεσιών BOOMS, τα Μέλη για τους παραπάνω σκοπούς
θα θεωρούνται Μέλη της BOOMS και όχι πελάτες του Προμηθευτή ακόμη κι αν τυγχάνει να είναι ταυτόχρονα πελάτες του Προμηθευτή.
5.2. Χρήση δεδομένων Μελών από τον Προμηθευτή: Ο Προμηθευτής δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς
περιορισμό, των παρακάτω: ονόματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων, ημερομηνία γέννησης, φύλο ή άλλα προσωπικά δεδομένα
Μελών που έχουν εγγραφεί στο BOOMS ως αποτέλεσμα της χρήσης των υπηρεσιών BOOMS από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής μπορεί να
χρησιμοποιεί δεδομένα Μελών BOOMS μόνο για προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του μέσω των υπηρεσιών BOOMS. Ο Προμηθευτής
δεν θα μοιραστεί οποιαδήποτε πληροφορία που έχει συλλεχθεί μέσω των υπηρεσιών BOOMS με οποιονδήποτε τρίτο. Ο Προμηθευτής έχει το
δικαίωμα να διατηρεί δικό του αρχείο με στοιχεία πελατών εκτός BOOMS.
6. Πνευματική ιδιοκτησία
6.1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή: Η BOOMS δύναται να χρησιμοποιήσει εμπορικά σήματα και άλλο υλικό πνευματικής
ιδιοκτησίας του Προμηθευτή στις ιστοσελίδες της και στις εφαρμογές της. Ο Προμηθευτής συναινεί σε κάθε τέτοια χρήση. Ο Προμηθευτής
διατηρεί όλα του τα πνευματικά δικαιώματα και κατοχή των εμπορικών του σημάτων.
Επιπλέον, η BOOMS διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την επωνυμία του Προμηθευτή σε διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες για το
σκοπό της προώθησης των υπηρεσιών και εφαρμογών BOOMS, καθώς και στις επαφές της με πιθανούς επενδυτές και άλλα τρίτα μέρη με τα
οποία συνεργάζεται ή επιδιώκει να συνεργαστεί. Ο Προμηθευτής συμφωνεί στη χρήση της επωνυμίας και του λογότυπού του στις εφαρμογές,
ιστοσελίδες και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της BOOMS.
6.2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της BOOMS: H BOOMS έχει αναπτύξει βάσεις δεδομένων και εφαρμογές μέσω των οποίων παρέχει τις
υπηρεσίες της. Η BOOMS παρέχει στον Προμηθευτή πρόσβαση στις εφαρμογές της κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και υπό
τους όρους της. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και κάθε άλλο υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας της BOOMS, οι ιστοσελίδες, εφαρμογές και βάσεις
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δεδομένων και κάθε άλλο λογισμικό, τεχνολογία ή σύστημα που έχει ή μέλλει να αναπτύξει ανήκουν στη BOOMS. Το λογότυπο της BOOMS
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Προμηθευτή για προώθηση των υπηρεσιών. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται γραπτή έγκριση της BOOMS.
7. Γενικές Διατάξεις
7.1. Γνωστοποιήσεις, ανακοινώσεις: Κάθε γνωστοποίηση, ανακοίνωση, ειδοποίηση, αίτημα, ζήτηση, ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία σχετικά με
τη σύμβαση αυτή ή παράρτημά της θα αποστέλλεται εγγράφως μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax στις διευθύνσεις που
ορίζονται στην αρχή της παρούσας.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ορίσει νέα διεύθυνση επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση, υποχρεούται να ενημερώσει το
αντισυμβαλλόμενο μέρος εγγράφως.
7.2.Ανωτέρα Βία: Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κατά την διάρκεια αυτής θα αναστέλλονται αζημίως οι υποχρεώσεις των μερών από την
παρούσα, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας. Η έναρξη και λήξη του γεγονότος της ανωτέρας βίας θα γνωστοποιείται εγγράφως
από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών στο άλλο και η μη άμεση απόκρουση αυτού από τον λήπτη της γνωστοποιήσεως θα θεωρείται ως
αποδοχή του. Η έννοια του γεγονότος ανωτέρας βίας είναι αυτή που δίνεται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και την νομολογία των
ελληνικών δικαστηρίων. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, πυρκαγιά και φυσικές
καταστροφές.
7.3.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα: Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε περίπτωση που ανακύψει
διαφορά ως προς τους όρους της ανάμεσα στον Προμηθευτή και τη BOOMS, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική
ενέργεια, να επικοινωνήσει με τη BOOMS εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης
αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον Προμηθευτή και τη BOOMS. Αρμόδια για την
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών της BOOMS ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της
παρούσας σύμβασης ή εξ αφορμής αυτών, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
7.4.Μη παραίτηση: Η µη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τα συμβαλλόμενα µέρη των δικαιωµάτων τους βάσει της παρούσας σύµβασης
δεν αποτελεί ούτε µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά.
7.5.Μερική Ακυρότητα: Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους όρους της παρούσας σύμβασης είναι κατά το ισχύον δίκαιο με
οποιοδήποτε τρόπο ολικώς ή μερικώς παράνομοι, άκυροι, μη εκτελεστοί ή απαγορευμένοι, η ακυρότητά τους δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου
όρου της σύμβασης. Οι λοιποί όροι παραµένουν σε ισχύ και δεν επηρεάζεται ή προσβάλλεται με κανένα τρόπο η νομιμότητα, εγκυρότητα ή
εκτελεστότητά τους.
Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Το παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία µεταξύ των εδώ συμβαλλομένων
µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συµφωνίας έγγραφης ή προφορικής. Οι επικεφαλίδες των άρθρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς
διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν µπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του παρόντος. Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση
ή ανανέωση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.
Η παρούσα σύμβαση δεν παράγει µεταξύ των συμβαλλομένων µερών σύµβαση εργασίας ή εργασιακή σχέση και σε καμία περίπτωση δεν
δημιουργεί εταιρική σχέση οποιασδήποτε µορφής, ούτε σχέση αντιπροσωπείας ή πρακτορείας.

Για την BOOMS Ι.Κ.Ε.

Ο Προμηθευτής
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