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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ICON Fitness (Μέλος του 

Club) συνάπτει σύµβαση για χρήση των υπηρεσιών του Club (εφεξής 

«Σύµβαση») µε την «ICON FITNESS Α.Ε.» µε έδρα τη έδρα στην Αθήνα, επί 

της οδού Σέκερη, αριθµός 5, τκ. 15451 καταχωρηµένης στο Μητρώο 

Επιχειρήσεων όπως τηρείται στο ΓΕΜΗ µε αριθµό 139939801000, ΑΦΜ: 

800760680, η οποία διευθύνει Clubs µε το εµπορικό σήµα «ICON Fitness», 

το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Βασικές έννοιες όπως χρησιµοποιούνται στο παρόν Kαταστατικό: α) 

Μέλος του Club - χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ICON 

Fitness, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω στο 

σηµείο 2, β) Ιδιότητα µέλους - χρονική περίοδος κατά την οποία το µέλος 

κάνει χρήση του εν λόγω Club, γ) από 4 εβδοµάδες ιδιότητας µέλους - 

χρονική περίοδος της ιδιότητας µέλους εκλαμβανόμενη ως 4 εβδοµάδες, 

εκτός εάν έχει λάβει ημερήσια είσοδο, οπότε διατηρεί την ιδιότητα μέλους 

μόνο για την ημέρα αυτή, δ) Προκαταβολή - χρονική περίοδος κατά την οποία 

καταβάλλεται η πρώτη συνδροµή µέλους, µετρώντας από την ηµεροµηνία 

εγγραφής στο Club µέχρι την τελευταία ηµέρα της τελευταίας εβδομάδας της 

συνδρομής δηλαδή των 4, 12, 39 εβδομάδων αναλόγως με την συνδρομή 

μέλους, ε) Club - η τοποθεσία που επιλέγεται online από τον πελάτη κατά την 

αγορά της κάρτας ή απ’ ευθείας από τον πωλητή της ICON Fitness, στ) Ζώνη 

Πελατών - ζώνη εντός της οποίας έχει πρόσβαση ο πελάτης αφού πρώτα 

δηµιουργήσει το ατοµικό του προφίλ κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας 

www.iconfitness.gr, η οποία καθιστά δυνατή την αναστολή, την άρση 
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αναστολής, την ακύρωση της ιδιότητας µέλους, την πρόσβαση σε τιµολόγια 

και κάθε πληροφορία όσον αφορά την ιδιότητα µέλους και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες, ζ) Περίπτερο - συσκευή εντός του λόµπι του Club που καθιστά 

δυνατή την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των µελών, την απόκτηση 

της ιδιότητας µέλους και την εκτύπωση των απαραιτήτων συναινέσεων, η) 

Αναστολή της ιδιότητας µέλους - ενέργεια εκ µέρους του µέλους που καθιστά 

δυνατή τη διατήρηση της ιδιότητας του ως µέλους, θ) Συνδροµή Μέλους - από 

4 εβδοµάδες για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Club, ι) Καταβολή 

διαχειριστικών εξόδων για την εγγραφή του νέου µέλους στο Club, κ) 

Καταβολή για την αναστολή της ιδιότητας µέλους - καταβολή για την παύση της 

ιδιότητας µέλους [στις συνδρομές - συμβάσεις στις οποίες δύναται να 

επιτρέπεται η αναστολή σύμφωνα με τις τρέχουσες προσφορές του Club], η 

οποία όµως καθιστά δυνατή τη διατήρηση της ισχύος της ιδιότητας µέλους, λ) 

Ηµεροµηνία καταβολής - ως ηµεροµηνία καταβολής ορίζεται: η ηµεροµηνία 

έναρξης λειτουργίας του Club για τους πελάτες, σε περίπτωση πελατών που 

απέκτησαν την ιδιότητα µέλους πριν από την έναρξη λειτουργίας του Club, η 

ηµεροµηνία εγγραφής του µέλους στο Club ή άλλη ηµεροµηνία που έχει 

επιλεχθεί από αυτόν για την έναρξη της ιδιότητας του ως µέλους σε 

περίπτωση καθυστέρησής του, ή η ηµεροµηνία άρσης της αναστολής σε 

περίπτωση προγενέστερης αναστολής της ιδιότητας µέλους, 

µ) Ηµεροµηνία έναρξης για τον πελάτη - ηµεροµηνία κατά την οποία ο 

πελάτης µε ενεργή ιδιότητα µέλους µπορεί για πρώτη φορά να κάνει πλήρη 

χρήση των υπηρεσιών του Club, ν) Ανοιχτές ηµεροµηνίες - ηµεροµηνίες κατά 

τις οποίες η πρόσβαση στο Club για επίσκεψη και γνωριµία µε την προσφορά 

θα είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόµενο, είτε πρόκειται για πρόσωπο µε την 

ιδιότητα µέλους είτε όχι. 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 

2. Η ιδιότητα µέλους του Club υπογράφεται για, τουλάχιστον, 4 εβδοµάδες 

εκτός από τις περιπτώσεις που συμφωνείται ημερήσια διάρκεια. Την πρώτη 

εργάσιµη ηµέρα µετά την πάροδο των 4 εβδοµάδων της ιδιότητας του µέλους 

καταβάλλεται συνδροµή για την επόµενη περίοδο ιδιότητας µέλους, εφόσον 

το µέλος του Club δεν έχει παραιτηθεί του δικαιώµατος χρήσης των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από το σηµείο 7 και εφόσον 

δεν είναι συνδρομητής περισσότερων εβδομάδων στις οποίες η ιδιότητα του 

μέλους μεταφέρεται ανάλογα με την περίοδο της συνδρομής και έχει 



προκαταβληθεί.  

3. Η ιδιότητα µέλους του Club ICON Fitness και το δικαίωµα χρήσης των 

υπηρεσιών του Club αποκτάται, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α) On-line εγγραφή στη Ζώνη Πελατών στην ιστοσελίδα www.iconfitness.gr ή 

µέσω αγοράς απ’ ευθείας από τον πωλητή της ICON Fitness, β) Η 

παραχώρηση άδειας προσωποποιημένης πρόσβασης κατά την πρώτη 

επίσκεψη στο Club. Το σύστηµα διατηρεί στη µνήµη µόνο την εικόνα, τον 

χάρτη. Το δυαδικό σύστηµα αποκλείει την χρήση δεδοµένων από µη 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, ούτε ακόµη και από Υπηρεσία. Η άδεια 

προσωποποιημένης πρόσβασης ισοδυναµεί µε την παροχή συγκατάθεσης εκ 

µέρους του Πελάτη. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων συµµορφώνεται 

µε τις διατάξεις του Νόµου περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Η 

ICON Fitness έχει τη δυνατότητα να παρέχει εναλλακτικά ειδικό µυστικό 

κωδικό (PIN). Με την πληκτρολόγηση του κωδικού αυτού στο ειδικό 

µηχάνηµα που θα βρίσκεται στην είσοδο του club θα εισέρχεται και θα 

εξέρχεται το µέλος στο γυµναστήριο,  

γ) Καταβολή συνδροµής µέλους και, σε ορισµένες περιπτώσεις, καταβολή 

διαχειριστικών εξόδων, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της ICON 

Fitness, 

δ) Παροχή συγκατάθεσης για την καταγραφή των προσωπικών του 

δεδοµένων στην πληροφοριακή βάση δεδοµένων της ICON Fitness καθώς 

και η παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία τους, όπως προβλέπεται 

από το νόµο 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «περί προστασίας 

του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». 4. Το 

µέλος του Club δεν λαµβάνει κάρτα ή κάποιο άλλο έγγραφο που να 

πιστοποιεί την εγγραφή στο Club. Αντ’ αυτού, λαµβάνει -µέσω e-mail - µια 

επιστολή καλωσορίσµατος µε τις απαραίτητες οδηγίες. Η είσοδος στο Club 

καθίσταται δυνατή µέσω συστήματος χορήγησης άδειας προσωποποιημένης 

πρόσβασης ή εναλλακτικά µε κατοχύρωση του ειδικού αριθµού PIN, ο οποίος 

είναι ξεχωριστός για κάθε µέλος. Το σύστηµα αναγνωρίζει την καταχωρηµένη 

και καταβληθείσα ιδιότητα µέλους επιτρέποντας την είσοδο του στο Club, ενώ 

η ίδια διαδικασία ακολουθείται και κατά την έξοδο του µέλους από το Club. 

5. Το µέλος του Club δικαιούται να κάνει χρήση µόνο του Club της 

επιλεχθείσας από αυτόν τοποθεσίας και καταχωρηµένης στο online σύστηµα 
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κατά την αγορά της κάρτας. Το µέλος του Club δεν έχει τη δυνατότητα χρήσης 

εκείνων των Clubs που υπάγονται σε άλλες τοποθεσίες. 

6. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της συνδροµής µέλους, η ICON 

Fitness µπορεί να αναστείλει την ιδιότητα µέλους µπλοκάροντας την 

πρόσβαση στο Club, ενώ, παράλληλα, το µέλος θα ενηµερωθεί γι’ αυτό µε 

κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: τηλεφωνικώς, µε sms, µε e-mail και 

προσωπικά ή γραπτώς. Μετά την πάροδο 1 εργάσιµης ηµέρας, ο πελάτης θα 

ειδοποιείται για την υπάρχουσα εκκρεµότητα και την δυνατότητα εξόφλησής 

της. Μετά την πάροδο 2 εργάσιµων ηµερών από την παραπάνω καθορισµένη 

ηµεροµηνία εξόφλησης της ICON Fitness, ενδέχεται να ακολουθήσει διακοπή 

της ιδιότητας µέλους του Club. Το µέλος θα ειδοποιείται γι’ αυτό, όπως 

προβλέπεται παραπάνω. 

7. Η διακοπή της ιδιότητας µέλους ισχύει από τη στιγµή της µη καταβολής της 

συνδροµής µέλους για την περίοδο που έπεται της περιόδου εκκαθάρισης, 

όπως προβλέπεται από το σηµείο 4 παραπάνω, καθώς και ύστερα από 

οικειοθελή παραίτηση του µέλους, η οποία υποβλήθηκε on-line στη Ζώνη 

Πελατών της ιστοσελίδας www.iconfitness.gr. Η ιδιότητα µέλους στο Club 

µπορεί να ανακτηθεί µε τον τρόπο που ορίζεται στο σηµείο 3 επ. 

8. Η ICON Fitness επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να προβεί σε άµεση 

διακοπή της ιδιότητας µέλους σε περίπτωση υποβολής ψευδών, ανακριβών ή 

παραπλανητικών προσωπικών δεδοµένων ή στοιχείων επικοινωνίας ακόµη 

και σε περίπτωση παράβασης του κανονισµού λειτουργίας και των όρων 

χρήσης. Στην προκειµένη περίπτωση, το Club δικαιούται να παρακρατήσει το 

ποσό της συνδροµής µέλους που αντιστοιχεί στην διάρκεια της ιδιότητας 

µέλους, µετρώντας από την πρώτη ηµέρα κατά την οποία καταβλήθηκε η 

συνδροµή µέλους µέχρι την ηµεροµηνία λύσης της σύµβασης από υπαιτιότητα 

του µέλους του Club. 

9. Ο πελάτης που έχει σύμβαση - συνδρομή µπορεί ανά πάσα στιγµή να 

αναστείλει ή να άρει την αναστολή της ιδιότητάς του µέλους εισερχόµενος στη 

Ζώνη Πελατών και εφόσον υφίσταται η σχετική προσφορά από το Club. 

Ο παραπάνω πελάτης θα ειδοποιείται για την ηµεροµηνία αναστολής της 

ιδιότητάς του ως µέλους καθώς και για την ηµεροµηνία ισχύος της 

αναστολής. 

10. Σε περίπτωση υπογραφής Σύµβασης εντός ή εκτός του εµπορικού 

καταστήµατος της ICON Fitness ή εξ αποστάσεως σύµβασης, το µέλος του 

http://www.iconfitness.gr/


Club έχει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σχετική σύµβαση σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του νόµου περί προστασίας καταναλωτών και της εν γένει 

νοµοθεσίας. 

11. Μέλος, µπορεί να γίνει όποιος έχει συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας 

του με την συγκατάθεση γονέα, ο οποίος διαθέτει πλήρη νοµική ικανότητα, 

χωρίς ιατρικές αντενδείξεις για συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Σε 

περίπτωση ιατρικών αντενδείξεων για συµµετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες, κάποιος µπορεί να γίνει µέλος του Club µε αποκλειστικά δική 

του ευθύνη. 

12. Για όσους έγιναν µέλη του Club πριν από την έναρξη της λειτουργίας 

του, η ιδιότητα µέλους αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας 

του Club. Δεν υπάρχει η δυνατότητα χρονικής µετάθεσης της έναρξης ισχύος 

της ιδιότητας µέλους. Για όσους έγιναν µέλη του Club µετά την έναρξη της 

λειτουργίας του, η ιδιότητα µέλους αρχίζει να ισχύει µετά την ηµεροµηνία 

πληρωµής ή σε άλλη ηµεροµηνία, καθορισµένη από το µέλος του Club και, 

στην προκειµένη περίπτωση, η µέγιστη χρονική διάρκεια µετάθεσης της 

έναρξης ισχύος της ιδιότητας µέλους ανέρχεται στους 3 µήνες. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

13. Ως προς την πληρωµή, ισχύουν τα εξής: α) Η ICON Fitness εφαρµόζει 

αποκλειστικά το σύστηµα πληρωµής χωρίς µετρητά. 

β) Η πρώτη πληρωµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω καρτών πληρωµής 

(Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). 

γ) Οι συνδροµές είναι διάρκειας 4 εβδοµάδων και άνω και εξοφλούνται 

αποκλειστικά on-line µέσω πιστωτικών / χρεωστικών καρτών παρέχοντας 

στην ICON Fitness το δικαίωµα πίστωσης / χρεώσης του λογαριασµού της 

πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του µέλους του Club µε το πλήρες 

οφειλόµενο ποσό για την καταβολή συνδροµής του µέλους τη δεδοµένη 

περίοδο εκκαθάρισης και σε κάθε επακόλουθη περίοδο εκκαθάρισης, κατά την 

οποία διατηρείται η ιδιότητα µέλους, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση 

ειδοποίησης του µέλους του Club. Όλες οι συνδρομές ακόμη και αυτές των 12 

και 39 εβδομάδων προεξοφλούνται. Όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και εξουσιοδότησης 

από τον φορέα που εξέδωσε την κάρτα. Αν ο φορέας που εξέδωσε την κάρτα 

αρνηθεί να δώσει στην ICON Fitness εξουσιοδότηση για την πληρωµή, δεν θα 

θεωρηθεί η τελευταία υπεύθυνη για τυχόν καθυστέρηση. Η ICON Fitness 



καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να κάνει την ιστοσελίδα όσο το 

δυνατόν ασφαλέστερη. Όλες οι συναλλαγές µέσω πιστωτικών καρτών σε αυτή 

την ιστοσελίδα διεκπεραιώνονται χρησιµοποιώντας την τεχνολογία 

πληρωµών, οι οποίες κρυπτογραφούν τα στοιχεία της κάρτας σε ασφαλές 

περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή. Επιπλέον, η ICON Fitness καταβάλλει 

κάθε εύλογη προσπάθεια, στο βαθµό που έχει τη δυνατότητα, για να 

διατηρήσει τα στοιχεία της πληρωµής απόρρητα, αλλά εφόσον δεν υπάρχει 

αµέλεια εκ µέρους της ICON Fitness δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια των 

στοιχείων αυτών εις βάρος του µέλους του Club.  

δ) Σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής από την πιστωτική / χρεωστική κάρτα 

του µέλους του Club, η ICON Fitness θα καταβάλλει δύο προσπάθειες 

χρέωσης της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του µέλους. Αν οι προσπάθειες 

δεν τελεσφορήσουν, η ICON Fitness έχει το δικαίωµα να προβεί σε 

προσωρινή αναστολή της δυνατότητας χρήσης του Club ή σε πλήρη ακύρωση 

της ιδιότητας µέλους.  

ε) Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία πληρωµής συµπίπτει µε µη εργάσιµη 

ηµέρα, οι εντολές χρέωσης ή πίστωσης της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας 

θα διενεργούνται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. στ) Ο πελάτης είναι 

υποχρεωµένος να εξασφαλίζει την ύπαρξη χρηµατικού ποσού στο 

λογαριασµό της χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας προκειµένου να εισπράττεται 

το ποσό της συνδροµής µέλους κατά την ηµεροµηνία πληρωµής. ζ) Η 

καταβολή για την αναστολή της ιδιότητας µέλους υπολογίζεται από την 

επόµενη πληρωµή ως εξής: 

η) αν ο πελάτης αναστείλει την ιδιότητα του µέλους µέχρι τις 24:00 της ηµέρας 

που προηγείται της ηµέρας πληρωµής, η καταβολή για την αναστολή της 

ιδιότητας µέλους θα υπολογίζεται από την επόµενη χρονική περίοδο, 

θ) αν ο πελάτης αναστείλει την ιδιότητα του ως µέλους µετά τις 24:00 της 

ηµέρας που προηγείται της ηµέρας πληρωµής, η καταβολή για την αναστολή 

της ιδιότητας µέλους θα υπολογίζεται από την επόµενη χρονική περίοδο των 4 

εβδοµάδων. ι) Η ICON Fitness χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο TLS, για ασφαλείς 

online εµπορικές συναλλαγές. Κατά αυτό τον τρόπο όλες οι προσωπικές 

πληροφορίες του µέλους, συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού της πιστωτικής / 

χρεωστικής κάρτας, του ονόµατος και της διεύθυνσής του, κρυπτογραφούνται 

ώστε να µην µπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη µεταφορά τους 

στο Internet. Το πρωτόκολλο TLS είναι σήµερα ένα παγκόσµιο standard στο 



Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites), όταν αυτοί 

χρησιµοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση 

στοιχείων µεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών 

(web servers). Μία κρυπτογραφηµένη TLS επικοινωνία απαιτεί όλες τις 

πληροφορίες που αποστέλλονται µεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή 

(server) να κρυπτογραφούνται από το λογισµικό αποστολής και να 

αποκρυπτογραφούνται από το λογισµικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι 

προσωπικές πληροφορίες κατά τη µεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι 

πληροφορίες που αποστέλλονται µε το πρωτόκολλο TLS, προστατεύονται 

από ένα µηχανισµό που αυτόµατα εξακριβώνει εάν τα δεδοµένα έχουν 

αλλαχτεί κατά τη µεταφορά. 

ι) Τα μέλη έχουν την δυνατότητα να μισθώσουν locker – ντουλάπι. Το 

μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 9,00 € για το γυμναστήριο της 

Πάτρας και στο ποσό των 11,00 € για το γυμναστήριο του Χαλανδρίου. Η 

διάρκεια της μίσθωσης δεν θα είναι μεγαλύτερη από τη συνδρομή και οι 

πληρωμές θα είναι επαναλαμβανόμενες όπως με τη συνδρομή. Κατά την 1η 

αγορά της ενοικίασης του locker η διάρκεια της θα είναι ίση με το υπόλοιπο 

της λήξης της μηνιαίας [δηλαδή 1-4 εβδομάδες] συνδρομής. Η μίσθωση θα 

πληρώνεται επιπρόσθετα αφού πληρωθεί η συνδρομή και θα εκδίδεται 

διαφορετική απόδειξη. Η διάρκεια θα ανανεώνεται αυτόματα μαζί με την 

ανανέωση της συνδρομής. H εν λόγω μίσθωση δεν επηρεάζει την είσοδο του 

μέλους στο Club. Αν η ενοικίαση του locker δεν πληρωθεί τότε θα στέλνεται 

sms την 1 επόμενη ημέρα με στόχο την ενημέρωση του μέλους και την 2η 

ημέρα θα αδειάζετε το locker από την διεύθυνση. Τα lockers που 

ενοικιάζονται μέσα στον χώρο έχουν αυτοκόλλητα που γράφουν «To rent».  

 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CLUB 

15. Οι όροι για τη χρήση του Club έχουν ως εξής: α) Για κάθε Club συντάσσεται 

ξεχωριστό καταστατικό το οποίο περιέχει λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε την 

κατάλληλη χρήση του Club, τον εξοπλισµό του και τον σεβασµό των 

δικαιωµάτων των υπολοίπων µελών του Club. Κάθε µέλος του Club οφείλει να 

γνωρίζει τις διατάξεις του καταστατικού και να τις τηρεί. 

β) Το µέλος του Club οφείλει να χρησιµοποιεί τους χώρους, τα µηχανήµατα, 

τις συσκευές και τον εξοπλισµό του Club σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο 

σκοπό. Το µέλος του Club φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε υλική ζηµία ή φθορά 



των χώρων, των µηχανηµάτων, των συσκευών και του εξοπλισµού του Club. 

γ) Η είσοδος στο Club και η έξοδος απ’ αυτό πραγµατοποιούνται από τις 

κύριες εισόδους µετά την επιτυχημένη προσωποποιημένη πρόσβαση ή την 

επιτυχηµένη τοποθέτηση του προσωπικού αριθµού PIN. Τα µέλη του Club 

οφείλουν να κάνουν µεµονωµένη χρήση των κυρίων εισόδων, ήτοι δεν 

επιτρέπεται η ταυτόχρονη διέλευση απ’ αυτές δύο ή περισσοτέρων ατόµων. 

Ενέργειες που αντιτίθενται σε όσα προαναφέρθηκαν θα εκλαµβάνονται ως 

παραβίαση των προβλεπόµενων αρχών του Club. Η ICON Fitness έχει το 

δικαίωµα άµεσης στέρησης του µέλους του Club από την ιδιότητα του ως 

µέλους και, ως εκ τούτου, το εν λόγω πρόσωπο δεν δικαιούται επιστροφή 

χρηµάτων που έχει καταβάλει γι’ αυτόν το σκοπό. Η ICON Fitness 

επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επιβάλλει µόνιµη απαγόρευση 

εισόδου στα clubs. 

δ) Το µέλος του Club οφείλει να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς 

πυρασφάλειας και τις οδηγίες χρήσης συγκεκριµένων χώρων, µηχανηµάτων, 

συσκευών και εξοπλισµού του Club, ιδίως µε τις οδηγίες που παρέχονται από 

τους γυµναστές και, γενικά, από το προσωπικό του Club. 

ε) Το µέλος του Club οφείλει να διατηρεί τον χώρο καθαρό και να τηρεί τους 

γενικά αποδεκτούς κανόνες συµπεριφοράς κατά τη χρήση των υπηρεσιών 

του Club. Η παρεµπόδιση τρίτων να χρησιµοποιούν το Club είναι ανεπίτρεπτη 

καθώς και κάθε εξύβριση ή απειλή, όπως τα λόγια που γενικώς θεωρούνται 

υβριστικά και τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται παρά τις συστάσεις του 

προσωπικού του Club. Κρίνεται, επίσης, ανεπίτρεπτη η συµπεριφορά που 

θίγει την αξιοπρέπεια άλλων µελών του Club, όπως η χυδαία και αισχρή 

συµπεριφορά, η οποία, µεταξύ άλλων, χαρακτηρίζεται από ρατσισµό, 

κακοποίηση ή διάκριση µε βάση τη φυλή, τη θρησκεία ή το φύλο. 

στ) Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών 

καθώς και το κάπνισµα εντός του Club. Θα απαγορεύεται η είσοδος σε όσους 

παρουσιάζουν σαφείς ενδείξεις µέθης ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. Η ICON 

Fitness επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να περιορίζει τα δικαιώµατα 

εκείνων των µελών που παραβιάζουν τις παραπάνω αρχές, καθώς και να 

προβαίνει σε άµεση στέρηση του δικαιώµατος µέλους µε την επιφύλαξη ότι 

δεν θα πραγµατοποιείται καµία χρηµατική επιστροφή για αναξιοποίητο χρόνο 

ιδιότητας µέλους. ζ) Το µέλος οφείλει να φέρει στον χώρο του Club δεύτερο 

(µη εµφανές) ζευγάρι αθλητικών υποδηµάτων καθώς και ελαστικές 



αντιολισθητικές παντόφλες / σαγιονάρες σε χώρους όπως το λουτρό ή η 

ντουζιέρα. η) Για λόγους υγιεινής το µέλος οφείλει να φέρει και να 

χρησιµοποιεί ατοµική πετσέτα εντός του Club καθώς επίσης να φέρει λουκέτο 

ντουλαπιού για την προστασία των προσωπικών του αντικειµένων. θ) Η 

ICON Fitness και οι γυµναστές δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα και 

τραυµατισµούς των µελών στον χώρο του Club που οφείλονται σε µη τήρηση 

του παρόντος Καταστατικού. ι) Τα ντουλάπια των αποδυτηρίων δεν 

εποπτεύονται και, ως εκ τούτου, τα µέλη οφείλουν να µη φέρουν στον χώρο 

του Club χρήµατα ή άλλα αντικείµενα αξίας. Αν το µέλος έχει εντός του Club 

αντικείµενα αξίας (λ.χ. χρήµατα, κοσµήµατα, ταυτότητα, κλειδιά αυτοκινήτου, 

σηµαντικά έγγραφα, κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή κλπ.), οφείλει να τα 

τοποθετήσει σε ελεγχόµενα ντουλάπια. 

κ) Η ICON Fitness επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να εκκενώνει και να 

καθαρίζει τα ντουλάπια των αποδυτηρίων κατά τη γενική καθαριότητα των 

αποδυτηρίων. Αντικείµενα που έχουν αφεθεί σε ντουλάπια εντός του Club, θα 

φυλάσσονται στον χώρο και θα παραλαµβάνονται από τον κάτοχό τους εντός 

10 ηµερών από την ηµέρα φύλαξής τους. Μετά τη λήξη της σχετικής 

προθεσµίας αυτά τα αντικείµενα θεωρούνται εγκαταλειµµένα και, ως εκ 

τούτου, αποβάλλονται ως άχρηστα, ανακυκλώνονται ή προσφέρονται για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. λ) Απαγορεύεται η εναπόθεση αντικειµένων στα 

ντουλάπια για διάστηµα που υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια µιας 

µεµονωµένης προπόνησης κατά την οποία τα ντουλάπια πρέπει να 

παραµένουν κλειδωµένα. Ο πελάτης µετά τη λήξη της προπόνησης οφείλει να 

αδειάζει το ντουλάπι από κάθε προσωπικό του αντικείµενο. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

16. Ο Διαχειριστής των Προσωπικών Δεδοµένων που συλλέγονται έτσι ώστε 

το µέλος του Club να έχει τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών είναι η ICON 

Fitness. 

17. Τη νοµική βάση για επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του µέλους 

του Club όσον αφορά τη χρήση των υπηρεσιών συνιστά ο νόµος 2472/1997, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προστασίας του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριµένα: 

18. Το Άρθρο 1 του ανωτέρω νόµου αναφέρει πως αντικείµενο του νόµου 

είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδοµένων 



προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωµάτων και των 

θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής 

ζωής. 

19. Το Άρθρο 3 § 3 στοιχείο α’ του ανωτέρω νόµου αναφέρει πως ο νόµος 

εφαρµόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

εφόσον αυτή εκτελείται από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκκαλούντα την 

επεξεργασία, εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο όπου βάσει 

του δηµοσίου διεθνούς δικαίου εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο. 

20. Το άρθρο 11 του ανωτέρω νόµου αναφέρει την υποχρέωση που έχει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας να ενηµερώνει τα υποκείµενο για την ταυτότητα του 

και την ταυτότητα των τυχόν εκπροσώπων του, το σκοπό της επεξεργασίας 

τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων και την ύπαρξη 

του δικαιώµατος πρόσβασης. 

21. Η ICON Fitness καθιστά διαθέσιµα κατάλληλα τεχνικά µέσα µε σκοπό την 

προστασία από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα που αποσκοπούν στην 

υποκλοπή και τροποποίηση των προσωπικών δεδοµένων που 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά.  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

22. Η ICON Fitness έχει το δικαίωµα προσωρινής παύσης παροχής 

υπηρεσιών και κλεισίµατος των εγκαταστάσεων του Club προκειµένου να 

πραγµατοποιήσει εργασίες συντήρησης, επισκευών και άλλων 

δραστηριοτήτων που θα κρίνονται απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία του 

Club και για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Στην προκειµένη περίπτωση, το 

Club διατηρεί τη συνδροµή µέλους σε ποσό που αντιστοιχεί στον αριθµό 

ηµερών διάρκειας της ιδιότητας, λογιζοµένων από την πρώτη ηµέρα κατά την 

οποία καταβλήθηκε η συνδροµή µέλους µέχρι την ηµεροµηνία προσωρινής 

παύσης παροχής υπηρεσιών και κλεισίµατος των εγκαταστάσεων του Club. Η 

επόµενη συνδροµή µέλους εισπράττεται µετά την εκ νέου διαθεσιµότητα του 

Club. Αν η διαθεσιµότητα του Club προκύψει εντός της εν λόγω χρονικής 

περιόδου του µέλους του Club, το ποσό της συνδροµής µέλους αντιστοιχεί 

στον αριθµό ηµερών διάρκειας της ιδιότητας µέλους, λογιζοµένων από την 

ηµεροµηνία διαθεσιµότητας του Club µέχρι την τελευταία ηµέρα της χρονικής 

περιόδου κατά την οποία έγινε εκ νέου διαθέσιµο το Club. Οι επόµενες 

πληρωµές της συνδροµής µέλους καταβάλλονται σύµφωνα µε το σηµείο 4 

παραπάνω. 



23. Πριν από την έναρξη χρήσης των υπηρεσιών του Club, το µέλος οφείλει 

να γνωρίζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του 

Κανονισµού και να τις τηρεί. 

24. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε παρατηρήσεων ή καταγγελιών, 

παραπόνων ή προσφυγών αναφορικά µε τη λειτουργία του Club, 

παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας στη διεύθυνση: info@iconfitness.gr. Η 

ICON FITNESS οφείλει να σας απαντήσει γραπτώς το αργότερο εντός 5 

εργάσιµων ηµερών, λογιζοµένων από την ηµεροµηνία λήψης της 

παρατήρησης ή του παραπόνου. 

25. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε παρατηρήσεων σχετικών µε τη λειτουργία 

του Club, παραπόνων ή προσφυγών, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας 

στη διεύθυνση: info@iconfitness.gr. Η ICON FITNESS οφείλει να σας 

απαντήσει γραπτώς το αργότερο εντός 5 εργάσιµων ηµερών. 

26. Το παρόν καταστατικό τίθεται σε ισχύ από την ηµέρα δηµοσίευσής του. 

27. Η ICON FITNESS επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να προβαίνει σε 

τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, το οποίο πρέπει να δηµοσιευθεί 

στην ιστοσελίδα www.iconfitness.gr. 

28. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του νόµου περί 

προστασίας καταναλωτών και προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 

29. Κάθε διαφορά που προκύπτει για την ερµηνεία και για την εφαρµογή του 

παρόντος, όπως και κάθε διένεξη που προκύπτει από τα ανωτέρω, υπάγεται 

στην αρµοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας κατά ρητή και από σήµερα 

συµφωνηµένη, παρέκταση αρµοδιότητας, αφού πρώρα επιχειρηθεί η εξώδικη 

επίλυση της διαφοράς µε προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισµού ή 

στον Συνήγορο του Καταναλωτή. 

30. Το µέλος δηλώνει ότι έχει ενηµερωθεί για την δήλωση υπαναχώρησης 

που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα της info@iconfitness.gr. 

31. Οι παραπάνω όροι έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις συνθήκες 

συναλλαγής ανάµεσα στο µέλος και την ICON FITNESS και είναι οι µόνοι 

εφαρµόσιµοι. Η ICON FITNESS µπορεί κατά διαστήµατα να τροποποιήσει 

ορισµένες διατάξεις των γενικών όρων. To µέλος υποχρεούται να ανατρέχει 

σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεται την εν λόγω ιστοσελίδα. 

32. Βάσει των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, το µέλος µπορεί να 

επισκέπτεται και να χρησιµοποιεί την ιστοσελίδα της ICON FITNESS. Οι 

http://www.iconfitness.gr/


παρακάτω όροι ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί το µέλος 

στην ιστοσελίδα της ICON FITNESS. Με την είσοδο του στην ιστοσελίδα και 

κατόπιν της εγγραφής του σε αυτήν, το µέλος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως 

τους γενικούς όρους συναλλαγής κατόπιν ανάγνωσης αυτών. Η ICON 

FITNESS δεσµεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την 

εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της και 

ειδικότερα όσον αφορά στα στοιχεία που εκτίθενται όσο και των 

παρεχοµένων υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή 

τυπογραφικών λαθών, που δεν µπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει 

ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας 

βίας. 

33. Όλα τα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright) σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκουν στην 

ICON FITNESS. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται, ο σχεδιασµός 

της ιστοσελίδας, ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων, το περιεχόµενο του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος info@iconfitness.gr που προβάλλονται στη 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@iconfitness.gr, συµπεριλαµβανοµένων του 

λογοτύπου, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των σχεδίων, των 

κειµένων και των παρεχόµενων υπηρεσιών και προστατεύονται κατά τις 

σχετικές διατάξεις µε τις οποίες πρέπει να συναινεί το µέλος εάν επιθυµεί να 

συνεχίσει την περιήγηση του ή την συναλλαγή. Συνεπώς, απαγορεύονται 

παντός τύπου ενέργειες που σχετίζονται µε την χρήση του υλικού που ανήκει 

στην ICON FITNESS. Όλα τα ανωτέρω µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο 

κατόπιν αδείας της ICON FITNESS. Επιπλέον, το µέλος δεσµεύεται ότι δεν θα 

χρησιµοποιήσει το όνοµα της ICON FITNESS και της ηλεκτρονικής της 

τοποθεσίας info@iconfitness.gr µε τρόπο που να προσβάλλουν την ταυτότητά 

της σε οποιοδήποτε µέλος µέσω οποιασδήποτε µεθόδου. Απαγορεύεται η 

τροποποίηση, διανοµή, ή αναδηµοσίευση της παρούσας ιστοσελίδας για 

κανένα σκοπό. 

34. Αναγκαία προϋπόθεση για την χρήση των υπηρεσιών που  παρέχει η 

ιστοσελίδα είναι η εγγραφή του µέλους σε αυτή, όπως ειδικότερα του 

υποδεικνύεται από τα σχετικά εικονίδια στην ιστοσελίδα. Οι απαιτήσεις είναι 

πιθανόν να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό από την ICON FITNESS. Τα 

στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει το µέλος κατά την εγγραφή του 

πρέπει να είναι ορθές, ειλικρινείς, ακριβείς, και πλήρεις. Στην περίπτωση κατά 



την οποία κάποιο από τα στοιχεία που έδωσε το µέλος κατά την εγγραφή του 

αλλάξει, υποχρεούται να ενηµερώσει το σχετικό εικονίδιο. 

35. Η συναλλαγή µέσω της ICON FITNESS περιορίζεται αυστηρά σε 

πρόσωπα που έχουν νόµιµο δικαίωµα να υπογράφουν και να συνάπτουν 

συµβάσεις στην ιστοσελίδα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. Το µέλος, 

πρέπει να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, η οποία κρίνεται σύµφωνα µε όσα 

ορίζει η ελληνική νοµοθεσία. 

36. Για την πραγµατοποίηση συναλλαγών µέσω της ιστοσελίδας, απαιτείται 

να εγγραφεί σε αυτή το µέλος (σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται από την 

ιστοσελίδα) και να δηλώσει τα προσωπικά στοιχεία του, δηλαδή υποχρεούται 

να δηλώσει το πραγµατικό του όνοµα, τον αριθµό τηλεφώνου του, την 

ηλεκτρονική του διεύθυνση και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να του 

ζητηθούν. 

37. Κατά την διενέργεια των συναλλαγών θα ζητηθεί από το µέλος, να 

δηλώσει στοιχεία πληρωµής (π.χ. στοιχεία της πιστωτικής και χρεωστικής του 

κάρτας κλπ) και να διαβεβαιώσει και να εγγυηθεί ότι τα στοιχεία πληρωµής 

που παρείχε στην ICON FITNESS, κατά την συναλλαγή του, είναι έγκυρα και 

ορθά. 

38. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιµη µόνο σε ιδιώτες και άλλα πρόσωπα που 

συµµορφώνονται µε τους όρους καταλληλότητας που θέτει η ICON FITNESS 

και για τους οποίους έχει εκδοθεί έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα από 

τράπεζα που είναι αποδεκτή από την ICON FITNESS και των οποίων οι 

αιτήσεις γίνονται δεκτές από την ICON FITNESS και έχουν εξουσιοδοτήσει την 

ICON FITNESS να διεκπεραιώσει µία ή περισσότερες πιστώσεις χρεώσεις 

στην χρεωστική ή πιστωτική κάρτα τους για το ποσό της συνολικής αξίας των 

συναλλαγών τους. 

39. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί το µέλος στην ιστοσελίδα είναι 

αποκλειστικά για προσωπική χρήση του και δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιµοποιήσει για µεταπώληση ή για άλλους εµπορικούς σκοπούς. Η ICON 

FITNESS επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να απαγορεύει τις πολλαπλές 

συναλλαγές την παραγγελία και πώληση πολλαπλών ποσοτήτων µίας 

υπηρεσίας, προς το µέλος που αποστέλλεται σε έναν πελάτη ή σε µια 

ταχυδροµική διεύθυνση. 

40. Το µέλος εφόσον επιθυµεί να συναλλαχθεί µε την ICON FITNESS, την 

εξουσιοδοτεί ρητά και ανεπιφύλαχτα να πραγµατοποιεί ελέγχους πίστωσης ή 



χρέωσης και, όπου αυτή το κρίνει απαραίτητο, να µεταδίδει ή να λαµβάνει 

κατά καιρούς πληροφορίες για το µέλος προς ή από τρίτους, όπως για 

παράδειγµα αναφορές πίστωσης, και να προβαίνει σε επιβεβαίωση της 

ταυτότητας του. Για τις συναλλαγές ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, η ICON FITNESS 

δύναται να επικοινωνήσει, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο µε το µέλος για 

να επαληθεύσει την ταυτότητά του. 

41. Στο βαθµό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, η ICON 

FITNESS αποποιείται πάσα εγγύηση, ρητή ή νοούµενη, για την ακρίβεια των 

πληροφοριών που περιέχονται οπουδήποτε σε αυτή την ιστοσελίδα. 

42. Η πολιτική των τιµών των προϊόντων της ICON FITNESS ενδέχεται να 

είναι ίδια σε όλο το δίκτυο των CLUB. Σε επιλεγµένες υπηρεσίες υπάρχουν 

προσφορές, η τιµή των οποίων διαφέρει από τα υπόλοιπα CLUB. Όλες οι τιµές 

υπόκεινται σε αλλαγή και για τον λόγο αυτό το µέλος, υποχρεούται να ελέγχει 

την τελική τιµή πριν αποστείλει την συνδροµή του. 

43. Η ICON FITNESS έχει λάβει τη δέουσα µέριµνα κατά την ετοιµασία του 

περιεχοµένου αυτής της ιστοσελίδας, κυρίως για να εξασφαλίσει ότι η 

τιµολόγηση που παρατίθενται είναι οι σωστές τη στιγµή της δηµοσίευσης και 

ότι όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιγράφονται ορθά. 

44. Ωστόσο, οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται µόνο εφόσον δεν υπάρχουν 

ουσιώδη λάθη στην περιγραφή των υπηρεσιών ή στις τιµές τους, όπως 

διαφηµίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Όλες οι τιµές που δηµοσιεύονται 

περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η τιµή για τις συναλλαγές θα είναι αυτή που 

αναγράφεται στη σελίδα τιµολόγησης της ιστοσελίδας τη στιγµή που 

πραγµατοποιείται  συναλλαγή. 

45. Η ICON FITNESS κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας αλλά δεν µπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν 

διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την 

ενηµέρωση - αναγραφή της τιµολόγησης. 

46. Πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή δηλαδή πριν την επιβεβαίωση της, το 

µέλος µπορεί να ακυρώσει ή να διαφοροποιήσει τη συναλλαγή που είχε 

επιλέξει ή να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή του και να προχωρήσει στα στοιχεία 

αποστολής και χρέωσης. 

47. Το µέλος, αφού επιλέξει τις υπηρεσίες που επιθυµεί, θα αποστείλει τη 

συναλλαγή του ακολουθώντας τα σχετικά εικονίδια στην ιστοσελίδα. Στην 

συνέχεια µε την επιλογή του σχετικού εικονιδίου, η αγορά του µέλους θα 



αποσταλεί στην ICON FITNESS, αφού έχει επιλέξει τον τρόπο πληρωµής, 

στο σχετικό εικονίδιο. 

48. Η ICON FITNESS ενηµερώνει το µέλος για τον αριθµό της συναλλαγής 

του. Στην συνέχεια, το µέλος θα ενηµερωθεί από την ICON FITNESS, το 

συντοµότερο δυνατόν, µε e-mail, για να επιβεβαιωθεί ότι ελήφθη και 

ολοκληρώθηκε η αγορά του. Το εν λόγω e-mail σηµαίνει ότι η συναλλαγή του 

µέλος έγινε δεκτή και ότι η ICON FITNESS προέβη σε χρέωση της πιστωτικής 

ή χρεωστικής κάρτας του αφού πρώτα ήλεγξε τα στοιχεία αυτής. 

49. Σε περίπτωση που η ICON FITNESS προβεί στην χρέωση της κάρτας του 

µέλος και διαπιστώσει ουσιώδη λάθη στη συναλλαγή, διατηρεί το δικαίωµα 

επιστροφής των χρηµάτων στην κάρτα του και ακύρωση της αγοράς. 

50. Η ICON FITNESS διατηρεί επίσης το δικαίωµα να µην δεχτεί τη 

συναλλαγή, εάν δεν κατορθώσει να αποκτήσει εξουσιοδότηση πληρωµής. 

51. Επιπλέον, η ICON FITNESS καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, στο 

βαθµό που έχει τη δυνατότητα, για να διατηρήσει τα στοιχεία της συναλλαγής 

και της πληρωµής απόρρητα, αλλά εφόσον δεν υπάρχει αµέλεια εκ µέρους 

της ICON FITNESS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια εις βάρος του 

µέλους. 

52. Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιλαµβάνει υπερσυνδέσµους 

που εκµεταλλεύονται τρίτα πρόσωπα εκτός της ICON FITNESS, όπως 

διαφηµιστές. Η ICON FITNESS δεν έχει ελέγξει όλες τις ιστοσελίδες που 

συνδέονται στη δική της και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο ή την 

ακρίβεια των σελίδων που δεν ανήκουν σε αυτή την ιστοσελίδα ούτε για τη 

διαθεσιµότητα αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων ή πηγών, και δεν 

προσυπογράφει ούτε φέρει ευθύνη ή υποχρέωση, άµεση ή έµµεση, για την 

πολιτική περί απορρήτου ή για το περιεχόµενο τέτοιων ιστοσελίδων, όπως, 

ενδεικτικά, για διαφηµίσεις, προϊόντα ή άλλο υλικό ή υπηρεσίες που 

παρέχονται ή είναι διαθέσιµες από τέτοιες ιστοσελίδες ή πόρους, ούτε για 

ζηµία, απώλεια ή βλάβη που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε 

σχέση µε τη χρήση που πραγµατοποιήθηκε ή την εµπιστοσύνη που 

επιδείχθηκε σε περιεχόµενο, προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται σε τέτοιες 

εξωτερικές ιστοσελίδες ή πηγές. 

53. Κατά απαίτηση της ICON FITNESS, συµφωνεί απόλυτα το µέλος να 

υπερασπιστεί, αποζηµιώσει και προστατέψει την ICON FITNESS αµέσως 

µόλις το ζητήσει, τα στελέχη της, τους διευθυντές της, τους αντιπροσώπους 



της, τις συνδεδεµένες σε αυτήν εταιρείες, τους δικαιοπάροχους και τους 

προµηθευτές της από και κάθε ευθύνη, αξίωση, δαπάνη, ζηµία και απώλεια, 

συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών εξόδων, που ενδέχεται να  προκύψει 

λόγω παράβασης εκ µέρους του µέλους αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων 

από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή από τη χρήση άλλων προσώπων που 

αποκτούν πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα χρησιµοποιώντας τον 

λογαριασµό του στο Ίντερνετ. Διατηρεί επίσης το δικαίωµα η ICON FITNESS, 

µε δικές της δαπάνες, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον 

έλεγχο κάθε υπόθεσης που κανονικά υπόκειται σε επανόρθωση εκ µέρους του 

µέλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

54. Η ICON FITNESS καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι 

αυτή η ιστοσελίδα δεν περιέχει ιούς ή σφάλµατα. Ωστόσο, δεν δύναται να 

εγγυηθεί ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων δεν θα 

προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή του µέλους. 

55. Κατά τα παραπάνω, η ICON FITNESS αναγνωρίζει τη σηµασία του 

θέµατος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδοµένων του ΧΡΗΣΤΗ καθώς 

και των ηλεκτρονικών του συναλλαγών και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα, µε τις πιο σύγχρονες και προηγµένες µεθόδους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια του. Όλες οι πληροφορίες, οι 

οποίες σχετίζονται µε τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές του µέλους, 

είναι ασφαλείς και απόρρητες. Είναι ευθύνη του µέλους να εξασφαλίσει τον 

κατάλληλο εξοπλισµό που θα του επιτρέψει να χρησιµοποιεί την ιστοσελίδα 

και να φιλτράρει οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή 

του. Δεν θεωρείται υπεύθυνη η ICON FITNESS για απώλειες ή ζηµίες που 

ενδέχεται να προκύψουν σε εξοπλισµό ηλεκτρονικού υπολογιστή του µέλους 

ως αποτέλεσµα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. 

56. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήµατος της ICON FITNESS 

επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: Οι ωδικοί ου χρησιµοποιούνται για 

την αναγνώρισή του µέλους είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο 

Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά 

που τους καταχωρεί το µέλος, του παρέχουν πρόσβαση µε απόλυτη ασφάλεια 

στα προσωπικά του στοιχεία. Παρέχεται η δυνατότητα στο µέλος να 

µεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο 

συχνά επιθυµεί. Ο µόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του µέλους είναι 

µόνο αυτός και κανένας άλλος, µέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι 



αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της µυστικότητας και απόκρυψης 

του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του Μυστικού 

Κωδικου Ασφαλείας (password) υποχρεούται το µέλος να ειδοποιήσει άµεσα 

την ICON FITNESS στο email info@iconfitness.gr, αλλιώς στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα της. Η ICON FITNESS δεν ευθύνεται για την χρήση του µυστικού 

κωδικού από µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Συνίσταται στο µέλος, για 

λόγους ασφαλείας, να αλλάζει το password σε τακτά διαστήµατα και να 

αποφεύγει τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιµων κωδικών (π.χ. 

ηµεροµηνία γέννησης). 

57. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές 

που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-

shop. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το µέλος του CLUB στη 

ICON FITNESS είναι εµπιστευτικές και η τελευταία έχει λάβει όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους µόνο στο µέτρο που αυτό 

κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

58. Μόνο εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 

των συναλλαγών και µόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη 

διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Η ICON FITNESS δεν αποκαλύπτει τα 

στοιχεία του µέλους και των συναλλαγών του, εκτός αν έχει έγγραφη 

εξουσιοδότηση από αυτόν ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή 

απόφαση δηµόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η ICON FITNESS 

χρησιµοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστηµάτων της, φροντίζει για 

την εξασφάλιση του απορρήτου. Το µέλος µπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε 

στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση 

που µπορεί να τεκµηριώσει την ύπαρξη λάθους. 

59. Για περαιτέρω ασφάλεια του µέλους, θα πρέπει και ο ίδιος να χειρίζεται 

όλες τις πληροφορίες που παρέχονται µέσω της υπηρεσίας ως εµπιστευτικές 

και απόρρητες και να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε 

τρίτα πρόσωπα. Ενηµερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό θα λαµβάνει το 

µέλος µόνον εφόσον το επιθυµεί και το δηλώσει κατά τη διάρκεια της 

εγγραφής του ως µέλος. 

60. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε κανέναν τρόπο δεν 

αποκαλύπτει ή δηµοσιοποιεί τα προσωπικά του µέλους καθώς και τα 

δεδοµένα και τις πληροφορίες που του εµπιστεύεται. 

61. Τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία θέτει το µέλος στη διάθεσή της ICON 



FITNESS µε την εγγραφή του ως µέλος χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

την εκτέλεση των συναλλαγών του. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται 

και φυλάσσονται µε απόλυτη ασφάλεια, σύµφωνα και µε όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

62. Η ICON FITNESS, καταβάλλει κάθε εύλογη προφύλαξη για να διατηρήσει 

τα στοιχεία της συναλλαγής και της πληρωµής απόρρητα αλλά, εφόσον δεν 

υπάρχει αµέλεια εκ µέρους της, δεν φέρει ευθύνη για µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση στις πληροφορίες που της παρέχει το µέλος. Η ICON FITNESS 

επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του 

µέλους χρησιµοποιώντας µια ασφαλή υπηρεσία πληρωµών και δεν κρατάει 

ούτε αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία στους διακοµιστές της. Χρησιµοποιεί τις 

πληροφορίες που παρέχει το µέλος µόνο για να εκπληρώσει τη συναλλαγή 

του, εκτός εάν συµφωνήσει να τα χρησιµοποιήσει για άλλους σκοπούς. 

63. Στην περίπτωση που το µέλος επιθυµεί να ενηµερώνεται κατά καιρούς για 

υπηρεσίες και προσφορές που ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν, µπορεί να 

συµπληρώσει την σχετική φόρµα στην ιστοσελίδα. 

64. Στην περίπτωση κατά την οποία η ICON FITNESS υποπτευθεί δόλο σε 

κάποια συναλλαγή ή πληρωµή, θα χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες που της 

έχει δώσει το µέλος για να διερευνήσει το ζήτηµα. 

Η ICON FITNESS ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 

ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΣΥΧΝΑ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ. ΑΝ 

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 


