
Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το παρόν Δελτίο
Εγγραφής Σπουδαστή, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της
εγγραφής σας στο Music Hub. Σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε
τρόπο διαβιβάζονται ή / και κοινοποιούνται σε τρίτους, η δε επεξεργασία και διαχείρισή τους
υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την
προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Η εγγραφή ισχύει μόνο μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής και την
καταβολή του καθορισμένου ποσού που αναφέρεται στο εν λόγω Δελτίο Εγγραφής.

Κάθε Εγγραφή Σπουδαστή ισχύει για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και έχει αντίτιμο 29€. Καθώς οι
συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι αυτή με την οποία
πραγματοποιήσατε την εγγραφή σας. Η συγκεκριμένη τιμή ισχύει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος,

και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο αναγράφεται στο παρόν. Οποιαδήποτε τροποποίηση του
κόστους των μαθημάτων μετά τη σύναψη της σύμβασης γίνεται κατόπιν συμφωνίας των μερών.

Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση
οποιαδήποτε στιγμή. Η καταγγελία ισχύει έπειτα από την παραλαβή της από το
αντισυμβαλλόμενο μέρος και ενεργεί για το μέλλον. Το κόστος των μαθημάτων που τυχόν έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή της παραλαβής της καταγγελίας, οφείλεται σε κάθε
περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο σπουδαστής έχει κάνει χρήση ειδικού προνομιακού προγράμματος Plus

για την παροχή υπηρεσιών του Music Hub, και προβεί σε διακοπή της φοίτησης του πριν την
ημερομηνία λήξης αυτού, υποχρεούται να καταβάλλει ένα μήνα επιπλέον δίδακτρα από το μήνα
διακοπής.

Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων το Music Hub επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου
δικαιώματός του.


