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Κοινοποιήσεις της DMCA 

Σύμφωνα με τον Τίτλο 17 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 512(γ)(2), οι 
κοινοποιήσεις της ισχυριζόμενης παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να 
αποστέλλονται στον Καθορισμένο Εκπρόσωπο του Παρόχου Υπηρεσιών. 

Η κοινοποίηση πρέπει να υποβληθεί στον παρακάτω Καθορισμένο Εκπρόσωπο: Πάροχος 
Υπηρεσιών: The Walt Disney Company 

Όνομα του Εκπροσώπου που έχει καθοριστεί για να λάβει την Κοινοποίηση της Ισχυριζόμενης 
Παράβασης: Lance R. Griffin 

Πλήρης διεύθυνση του Καθορισμένου Εκπροσώπου όπου θα σταλεί η Κοινοποίηση: 500 South 
Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA 

Αριθμός τηλεφώνου του Καθορισμένου Εκπροσώπου: +1 818-560-1000 

Αριθμός φαξ του Καθορισμένου Εκπροσώπου: +1 818-560-4299 

Διεύθυνση e-mail του Καθορισμένου Εκπροσώπου: designated.agent@dig.twdc.com 

  

Η κοινοποίηση, για να ισχύει, πρέπει να αποτελεί γραπτή επικοινωνία στην οποία 
περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. Μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να 
ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που έχει, κατ’ 
ισχυρισμό, παραβιαστεί, 

2. Προσδιορισμός του έργου με πνευματικά δικαιώματα τα οποία κατ’ ισχυρισμό έχουν 
παραβιαστεί ή εάν καλύπτονται πολλαπλά έργα με πνευματικά δικαιώματα σε ένα 
μεμονωμένο ιστότοπο από μια ενιαία κοινοποίηση, ένας αντιπροσωπευτικός κατάλογος 
των έργων στον εν λόγω ιστότοπο, 

3. Προσδιορισμός του υλικού που προκαλεί κατ’ ισχυρισμό την παραβίαση ή που αποτελεί 
το αντικείμενο δραστηριότητας παραβίασης και το οποίο πρόκειται να αφαιρεθεί ή στο 
οποίο η πρόσβαση πρόκειται να απενεργοποιηθεί και επαρκείς πληροφορίες ώστε να μας 
επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό, 

4. Πληροφορίες επαρκείς σε εύλογο βαθμό, που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε με 
τον καταγγέλλοντα, όπως μια διεύθυνση, ένας αριθμός τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, μια 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με 
τον καταγγέλλοντα, 
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5. Μια δήλωση ότι ο καταγγέλλων έχει καλή τη πίστει πεποίθηση ότι η χρήση του υλικού 
με τον τρόπο που αναφέρεται στην καταγγελία δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο 
των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή το νόμο και 

6. Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή 
ψευδορκίας, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη 
ενός αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο έχει κατ’ ισχυρισμό παραβιαστεί. 

  

Μπορεί να σας κοινοποιήσουμε ότι έχουμε καταργήσει ή απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
συγκεκριμένο υλικό μέσω μιας γενικής κοινοποίησης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Disney, σε 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail ενός χρήστη στο αρχείο μας ή μέσω 
γραπτής ανακοίνωσης που θα αποσταλεί μέσω πρώτης κατηγορίας ταχυδρομικής αποστολής στη 
φυσική σας διεύθυνση όπως αναφέρεται στο αρχείο μας. Εάν λάβετε μια τέτοια κοινοποίηση, 
μπορείτε να απαντήσετε στην κοινοποίηση γραπτώς στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο που 
περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. Η απάντηση στην κοινοποίηση, για να ισχύει, πρέπει 
να αποτελεί γραπτή επικοινωνία στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. Η φυσική ή ηλεκτρονική σας υπογραφή, 
2. Προσδιορισμός του υλικού που έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο η πρόσβαση έχει 

απενεργοποιηθεί και η θέση στην οποία το υλικό εμφανίζονταν πριν αφαιρεθεί ή πριν 
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση σε αυτό, 

3. Μια δήλωση από εσάς, επί ποινή ψευδορκίας, ότι έχετε καλή τη πίστει πεποίθηση ότι το 
υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα ενός λάθους ή λανθασμένης 
αναγνώρισης του υλικού που πρόκειται να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί και 

4. Το όνομά σας, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας, καθώς και μια 
δήλωση με την οποία συναινείτε αναφορικά με τη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού 
Περιφερειακού Δικαστηρίου των Η.Π.Α. για τη δικαστική περιφέρεια όπου βρίσκεται η 
φυσική σας διεύθυνση ή, εάν η φυσική σας διεύθυνση βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων 
Πολιτειών, για οποιαδήποτε δικαστική περιφέρεια στην οποία μπορεί να βρίσκεται η 
Disney Interactive και ότι θα αποδεχτείτε επίδοση των δικογράφων της υπόθεσης από το 
άτομο που παρείχε την κοινοποίηση του κατ’ ισχυρισμό παραβατικού υλικού ή από έναν 
εκπρόσωπο του εν λόγω ατόμου. 
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