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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
«ΟΣΔΕΛNET»
Στην Αθήνα σήμερα ___/___/_______ μεταξύ των συμβαλλομένων:
1) Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου µε την επωνυμία "Οργανισμός
Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου Συν. Π.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα,
Θεμιστοκλέους 73, Τ.Κ. 10683, με ΑΦΜ 096207020, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή τού παρόντος από τον πρόεδρο του ΔΣ
του κ. Αντώνη Καρατζά και τον Διευθυντή του ΟΣΔΕΛ κ. Γιωργανδρέα Ζάννο και
που θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ο «ΟΣΔΕΛ» και
2) Tης εταιρείας µε την επωνυμία ________________________________________ που εδρεύει
στ____________________________,
οδός_______________________
τηλ.___________________
email____________________________________ με ΑΦΜ___________________ ΔΟΥ______________
και εκπροσωπείται νόμιμα από τ____________________________________________ µε
ΑΔΤ_______________ ο -η οποίος-α ενεργεί κατά δήλωσή του/της µε την ιδιότητά
του/της ως_______________________ της εταιρείας και σύμφωνα µε το καταστατικό της
και η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία».
Προοίμιο
Ο ΟΣΔΕΛ, αποτελεί σύμφωνα µε τον ιδρυτικό του νόμο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, µε σκοπό τη συλλογική διαχείριση και την προστασία των έργων του
λόγου.
Στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών του, που προβλέπουν ειδικότερα στη
διαχείριση των έργων του λόγου, συγκεντρώνει και διατηρεί βάση δεδομένων
βιβλιογραφικού ενδιαφέροντος, οσδελnet, των βιβλίων που κυκλοφορούν στην
Ελληνική αγορά (BiP, Books in Print database).
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν σε ειδική μορφή για το Διαδίκτυο (Internet)
και με διαβαθμισμένη πρόσβαση (με Όνομα Χρήστη και Προσωπικό Κωδικό
ασφαλείας) για τους εκδότες μέσω του επιχειρησιακού δικτύου (Intranet) του
ΟΣΔΕΛ. Μέσω του δευτέρου όλοι οι εκδότες έχουν τη δυνατότητα να
καταγράφουν την παραγωγή τους (βιβλία, χάρτες, είδη χαρτοπωλείου τα οποία
διαθέτουν κωδικοποίηση με μοναδικούς αριθμούς ISBN ή ISMN) η οποία διατίθεται
στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.
Η Υπηρεσία και ο παραγόμενος on-line κατάλογος διατίθεται σήμερα δωρεάν
(ενδεχομένως στο μέλλον έναντι τιμήματος, κατ’ απόλυτη επιλογή του ΟΣΔΕΛ)
εντός και εκτός ανοικτής γραμμής, ως προς τα πεδία που ο ΟΣΔΕΛ έχει επιλέξει,
στο σύνολο των επαγγελματιών του χώρου του βιβλίου.
Ο ΟΣΔΕΛ στοχεύει στη διαρκή ενημέρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων της
βάσης δεδομένων οσδελnet καθώς και στη δημιουργία νέων παρεμφερών
υπηρεσιών και πληροφοριών που σκοπεύουν πάντοτε στην εξυπηρέτηση και
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ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς του Βιβλίου σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Ήδη µε το παρόν οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα
ακόλουθα:
1. Η Εταιρεία και ο ΟΣΔΕΛ θα συνεργαστούν µε στόχο τη διάθεση στην Εταιρεία για
το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας του δικαιώματος πρόσβασης και
χρήσης των στοιχείων της βάσης δεδομένων οσδελnet.
2. Η Εταιρεία, από την πλευρά της, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει
τον ΟΣΔΕΛ στην προσπάθειά του να επιτύχει τη διαρκή ενημέρωση και
επικαιροποίηση των δεδομένων της βάσης δεδομένων οσδελnet, θέτοντας στη
διάθεσή του, δωρεάν, βιβλιογραφικά στοιχεία τίτλων βιβλίων που προμηθεύεται
(εφεξής τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ»), τα οποία διαθέτει, που ενδεχομένως, ο ΟΣΔΕΛ δεν έχει στη
διάθεσή του (δεν περιέχονται στη βάση δεδομένων οσδελnet).
3. Ο ΟΣΔΕΛ δικαιούται να συμπεριλάβει τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ στη βάση δεδομένων και να
τα διαθέτει µέσω της βάσης δεδομένων οσδελnet, ως προς τα πεδία που επιλέγει
στο σύνολο των επαγγελματιών της βιβλιοπαραγωγής και στο κοινό δωρεάν ή
ενδεχομένως στο μέλλον έναντι τιμήματος, µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο
(ενδεικτικώς: ηλεκτρονική, έντυπη έκδοση, online παρουσίαση και διάθεση µέσω
του διαδικτύου).
4. Υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα, ο ΟΣΔΕΛ παραχωρεί σήμερα
στην Εταιρεία δωρεάν, επιφυλασσόμενος για το απόλυτο δικαίωμά του στο
μέλλον, και προ της λήξεως της παρούσας συμβάσεως να της παρέχει την ίδια
υπηρεσία µόνο έναντι τιμήματος ή άλλου ανταλλάγματος, το δικαίωμα
πρόσβασης και χρήσης, όπου και εάν είναι δυνατόν, της βάσης δεδομένων
οσδελnet, συνεχώς σε ηλεκτρονική μορφή και µε αυτόματο τρόπο.
5. Ο ΟΣΔΕΛ δεν εγγυάται την ακρίβεια των περιεχομένων της βάσης δεδομένων
αλλά µόνο παρέχει την άδεια πρόσβασης σε αυτήν όπως είναι (AS IS). Η Εταιρεία
ρητά αναγνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός αυτό και συνομολογεί ότι ο ΟΣΔΕΛ
δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στην Εταιρεία
από τη χρήση της Βάσης Δεδομένων οσδελnet, θετική ή αποθετική, αφού κάνει
χρήση της βάσης δεδομένων οσδελnet µε δική της αποκλειστικά ευθύνη επειδή η
ίδια ζητεί την άδεια χρήσης της βάσης δεδομένων οσδελnet όπως είναι.
6. Ο ΟΣΔΕΛ δεν υποχρεούται αλλά µόνο δύναται να διατηρεί τη βάση δεδομένων
οσδελnet ενημερωμένη µε τα βιβλία που εκδίδονται στην Ελλάδα. Ο ΟΣΔΕΛ δεν
υπέχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου για
τη µη ενημέρωση της βάσης δεδομένων οσδελnet ή για λάθη ή παραλείψεις που
περιέχονται σε αυτήν.
7. Η δια του παρόντος παραχώρηση γίνεται αποκλειστικώς µε σκοπό τη χρήση της
βάσης δεδομένων οσδελnet -για τις λειτουργικές ανάγκες των φυσικών και
ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων της Εταιρείας (URL:___________________________) και υπό
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τους υποχρεωτικούς και αναγκαίους όρους του σεβασμού αυστηρής τήρησης της
παρούσας και της ρητής αναφοράς της πηγής προέλευσής τους (των στοιχείων
της βάσης δεδομένων οσδελnet) προς το κοινό, όσον αφορά στα ηλεκτρονικά
βιβλιοπωλεία, µε ειδικό σήμα (banner) περιέχον δυνατότητα διασύνδεσης
(link),προς την ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ ή/και οσδελnet το οποίο θα
προμηθεύσει ο ΟΣΔΕΛ και θα δύναται να το αλλάζει και διαμορφώνει στο μέλλον
σύμφωνα µε τις ανάγκες του και τις τρέχουσες δραστηριότητές του.
Η εταιρεία θα τοποθετεί υποχρεωτικώς πέριξ του πεδίου έρευνας, πέριξ του
πεδίου των αποτελεσμάτων της έρευνας και σε όποια άλλη ηλεκτρονική ή
διαδικτυακή σελίδα αντλεί στοιχεία από τη βάση δεδομένων osdelnet το σήμα
(banner) που θα προμηθεύσει ο ΟΣΔΕΛ, το οποίο θα έχει πλάτος 180 στίγματα
(pixels) και ύψος 80 στίγματα (pixels) και θα μπορεί να φιλοξενείται είτε στην
ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας ως μέρος της, είτε σε διακομιστή του ΟΣΔΕΛ
όπου θα παραπέμπει η ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας και θα το αναζητεί
αυτόματα προκειμένου να «φορτωθεί» ως μέρος της. Η επιλογή του τρόπου
εμφάνισης του ειδικού αυτού σήματος είναι αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΣΔΕΛ. Η
Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στις σελίδες της που αντλούν στοιχεία από τη
βάση δεδομένων οσδελnet καθώς και στην πρώτη σελίδα της τον απαραίτητο
χώρο, όπως προσδιορίζεται παραπάνω και να την προγραμματίζει έτσι ώστε να
εμφανίζεται το σήμα µε τον τρόπο που θα επιλέξει ο ΟΣΔΕΛ.
Όσον αφορά τα φυσικά βιβλιοπωλεία, η αναφορά θα γίνεται σε συνεργασία µε το
βιβλιοπωλείο µέσω αφισών, σταντ (stands), αυτοκόλλητων ή άλλων διαφημιστικών
μέσων επιλογής του ΟΣΔΕΛ, σε εμφανή σημεία που θα παραχωρήσει άνευ
ανταλλάγματος το βιβλιοπωλείο μέσα στο χώρο ή στη βιτρίνα του καταστήματος
ή μικρών σημείων ενημέρωσης (info-points), η αισθητική των οποίων δεν θα
προσβάλει την αισθητική του βιβλιοπωλείου.
8. Απαγορεύεται ρητώς οιαδήποτε άλλη χρήση ή/και εκμετάλλευση της βάσης
δεδομένων οσδελnet καθώς και η περαιτέρω παραχώρηση ή/και μεταβίβαση της ή
και των στοιχείων που την συνθέτουν και την αποτελούν, από την Εταιρεία σε
οποιονδήποτε τρίτο, µε ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Eπίσης ρητώς
απαγορεύεται από την εταιρία η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε πιθανής επεξεργασίας των
δεδομένων της βάσης , όπως ενδεικτικά στατιστικές αναφορές , διαγράμματα κ.λπ.
9. Ρητώς συμφωνείται ότι η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ που
παραχωρεί δια της παρούσας ο ΟΣΔΕΛ για ίδια μόνον χρήση, ρητώς
αποκλειομένης της παραχώρησής τους σε τρίτους και της εμπορικής ή εν γένει
έναντι ανταλλάγματος εκμετάλλευσης τους ακόμα και σε περίπτωση που στο
μέλλον ο ΟΣΔΕΛ παρέχει τα στοιχεία και την υπηρεσία αυτή στην εταιρεία έναντι
ανταλλάγματος.
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10. Ρητώς συμφωνείται ότι η εταιρία:
α. θα προβαίνει σε οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
που εμπεριέχονται στα πεδία της ΟΣΔΕΛΝΕΤ με βάση τις οδηγίες του ΟΣΔΕΛ και θα
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή
καταστροφής ή αλλοίωσης των δεδομένων αυτών,
β. θα λαμβάνει επίσης κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, της
ακεραιότητας, και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών της βάσης
δεδομένων οσδελnet.gr για την επεξεργασία των προσωπικών δεομένων σε
συνεχή βάση και για τη διόρθωση τυχόν ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων.
γ. θα ενημερώνει γραπτώς τον ΟΣΔΕΛ και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε
περίπτωση που έλαβε καταγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας περί
προσωπικών δεδομένων στην βάση της ΟΣΔΕΛΝΕΤ ή σε περίπτωση που
διαπιστώσει η ίδια τυχόν τέτοια παραβίαση από την ΟΣΔΕΛΝΕΤ
δ. θα παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για την τήρηση των υποχρεώσεων τυχόν
υπεργολάβου που χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των δεδομένων.
11. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνείται αορίστου χρόνου και λήγει ελεύθερα και
αζημίως για τον ΟΣΔΕΛ µε καταγγελία της που θα γνωστοποιείται στην εταιρεία µε
κάθε πρόσφορο τρόπο και θα ισχύει αμέσως.
12. Εφόσον στο μέλλον αποφασισθεί από τον ΟΣΔΕΛ η έναντι ανταλλάγματος
παροχή της υπηρεσίας και των στοιχείων, η Εταιρεία δύναται, αζημίως και για τα
δύο μέρη, να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε ένα μήνα μετά τη γνωστοποίηση σε
αυτήν της αλλαγής τιμολόγησης. Ταυτόχρονα η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη
ΑΜΕΣΑ να διαγράψει τα δεδομένα που έχει μέχρι στιγμής προμηθευτεί από την
βάση δεδομένων οσδελnet σε οποιαδήποτε μορφή ή τύπο τα έχει (διατηρεί) και
από οποιοδήποτε μέσο (π.χ. online, off-line, cloud, κ.λπ.)
13. Ο ΟΣΔΕΛ διατηρεί το απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωμα να διακόπτει την
πρόσβαση της Εταιρείας στη βάση δεδομένων οσδελnet ακόμα και χωρίς την
καταγγελία της σύμβασης εφόσον η Εταιρεία δεν συμμορφώνεται µε τις
υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την παρούσα άδεια χρήσης.
14. Συμφωνείται ότι η κατά τα ανωτέρα πρόσβαση της Εταιρείας στα δεδομένα της
ΟΣΔΕΛΝΕΤ (διασύνδεση) θα γίνεται μέσω προτύπου διαδικτυακού πρωτοκόλλου
(Web Services).
15. Η παρούσα σύμβαση ρυθμίζει τις σχέσεις της Εταιρείας µε τον ΟΣΔΕΛ. Ο ΟΣΔΕΛ
διατηρεί το δικαίωμα της διαφορετικής αντιμετώπισης των φορέων και
προσώπων, φυσικών ή νομικών, στα οποία παραχωρεί άδεια χρήσης της βάσης
δεδομένων οσδελnet χωρίς η Εταιρεία να δικαιούται να λάβει οιανδήποτε
προνομιακή ή προς εξίσωση µε τυχόν άλλους, μεταχείριση.
16. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και η παράβαση οιουδήποτε από
αυτούς από την Εταιρεία παρέχει στον ΟΣΔΕΛ το δικαίωμα να καταγγείλει τη
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σύμβαση επιφέροντας την άμεση λύση της και να αξιώσει σωρευτικά την
αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής και αποθετικής ζημίας την οποία υπέστη
από την παραβίαση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της
παρούσας, η Εταιρεία υποχρεούται να διακόψει αμέσως τη χρήση της βάσης
δεδομένων οσδελnet και να απέχει από κάθε μελλοντική, χωρίς άδεια, χρήση της
άλλως θα ευθύνεται για την πλήρη αποζημίωση του ΟΣΔΕΛ για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που θα υποστεί.
17 Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται μόνον εγγράφως,
αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.
Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια
πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΟΣΔΕΛ

Για την Εταιρεία

Ο Διευθυντής
Γιωργανδρέας Ζάννος

___________________
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