
 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ INSTAGRAM  
 
Φτιάξαμε αυτήν την σελίδα για να μοιραζόμαστε μαζί σας νέα για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες μας, τα εστιατόρια μας, τις προωθητικές ενέργειες και τα ιδιαίτερα 
δρώμενα που προγραμματίζουμε. Ενώ λοιπόν υποδεχόμαστε με χαρά την 
συμμετοχή σας στην σελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και των 
παρατηρήσεων που τυχόν έχετε να κάνετε, θα θέλαμε να διαφυλάξουμε ότι η κάθε 
συμμετοχή θα αποτελεί μια ευχάριστη και θετική εμπειρία για όλους μας. Για το 
λόγο αυτό θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να είσαστε προσεκτικοί με τις αναρτήσεις 
και τα σχόλια που κάνετε και να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις πολιτικές 
του Instagram αλλά και τους παρακάτω όρους χρήσης της σελίδας μας.  
 
Η σελίδα αυτή ακολουθεί τους κανόνες που ορίζει το Instagram.  
 
Επιπλέον:  

 Επιτρέπεται η ανάρτηση σχολίων, αποριών, φωτογραφιών και βίντεο που 
αναφέρονται στα McDonald’s. 

 Δεν επιτρέπεται η κατάχρηση του χώρου της σελίδας, δηλαδή η ανάρτηση 
διαφημίσεων και spams. 

Απαγορεύεται η ανάρτηση δημοσιευμάτων, σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο και 
λοιπού περιεχομένου: 

 Που περιέχει υβριστικά σχόλια, 

 Που αναφέρεται σε παράνομη και αντικοινωνική συμπεριφορά, 

 Που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό οπό οποιοδήποτε φύλο, μειονότητα, 
θρησκεία, φυλή ή κουλτούρα ή που να επιτίθεται προσωπικά σε κάποιο 
χρήστη ή έτερο τρίτο πρόσωπο ή και στα ίδια τα McDonald’s, 

 Που συνδέει την σελίδα μας με άλλες ιστοσελίδες με απαράδεκτο 
περιεχόμενο, 

 Που μπορεί να παραπλανήσει ή να εξαπατήσει. 
 

Σχόλια, δημοσιεύσεις και αναρτήσεις φωτογραφιών και βίντεο που κρίνει η Premier 
Capital ΕΛΛΑΣ ΑΕ ότι παραβιάζουν τους κανόνες ορθής χρήσης της σελίδας θα 
αφαιρούνται αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση. 
 
Η Premier Capital ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα δικαιώματα των 
αναρτημένων από χρήστες φωτογραφιών και βίντεο στην σελίδα ή για προσωπικά 
δεδομένα που αυτά περιλαμβάνουν. 
 
Η Premier Capital ΕΛΛΑΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τους όρους 
χρήσης της σελίδας κατά την κρίση της. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε 
ερώτηση σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης ή θεωρείτε ότι κακώς αφαιρέθηκε 
κάποιο σχόλιο, δημοσίευση, φωτογραφία ή βίντεο από την σελίδα, παρακαλείστε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας με προσωπικό μήνυμα μέσω της σελίδας. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο 
πλαίσιο διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας μπορείτε να ανατρέξετε 
στους όρους της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας. Αντίστοιχα, για πληροφορίες 
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την υποβολή 
παραπόνων/ερωτημάτων/αιτημάτων προς την Εταιρεία μέσω του λογαριασμού μας 
στο Instagram, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αναλυτική Δήλωση Ενημέρωσης της 
Εταιρείας. 
 

 
 
 
 
 

http://mcdonalds.gr/PDFs/%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
http://mcdonalds.gr/PDFs/%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf


 

 

 
 
 
 
TERMS OF USE OF INSTAGRAM PAGE 
 
This Instagram page has been constructed in order to share with you news about our 
products and services, our restaurants, our promotional activities and special events 
we plan. We are very happy that you use our page by, among others, posting 
comments and giving us feedback; however, we would like to ensure that your 
participation and use of this page is a pleasure and positive experience for all of us. 
For this reason, we ask you to be careful when you post your comments on this page 
and also comply with all Instagram terms and policies as well as the terms of use of 
our page, explained below:  
 
This page follows the rules that Instagram sets.  
 
Additionally:  

 Posting comments, questions/concerns, photos and videos about McDonald’s 
is permitted. 

 Making use of any space of this page, for example by posting advertisements 
or spams is prohibited. 

It is prohibited to post publications, comments, photos, videos or other materials 
that: 

 Contain abusive comments, 

 Refer to illegal or inappropriate behavior, 

 May be considered offensive to gender, minority, religion, race or culture or 
make a personal attack to any user or any other third person or to 
McDonald’s itself, 

 Link our page to other websites containing inappropriate content, 

 May be deceptive or deceptive or fraudulent, 
 

Comments, publications and photos or videos that violate, according to Premier 
Capital HELLAS SA, the terms of use of this page, shall be automatically removed and 
without any notification. 
 
Premier Capital HELLAS SA bears no responsibility for intellectual property and 
personal data violations caused by the posting of photos and videos by the users of 
this page. 
 
Premier Capital HELLAS SA has the right to amend, at its discretion, the terms of use 
of this page. If you have any questions about the present terms of use or you 
consider that a comment, publication, photo or video you posted was wrongly 
removed, you can communicate with us via inbox message. 
 
For information regarding the processing of your personal data in the context of the 
Company’s promotional activities, you may read the terms of each promotional 
activity. Also, for information regarding the processing of your personal data with 
regard to complaints/questions/requests you submit using your Instagram profile, 
please read the Privacy Notice on complaints/questions/requests. 

http://mcdonalds.gr/PDFs/Complaints-Questions-Requests.pdf

