
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ESPERIO 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες της OFG Cap. Ltd 20603 IBC 
2012 (1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and 
the Grenadines) (η Εταιρεία) λαμβάνει από χρήστες κατά την εγγραφή των λογαριασμών 
επίδειξης ή ζωντανών συναλλαγών και/ή κατά τη διάρκεια εγγραφής σε οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες της Εταιρείας ή/και κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον ιστότοπο. 

Συλλογή πληροφοριών 

Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα στον ιστότοπο της Εταιρείας για να ανοίξετε έναν 
λογαριασμό συναλλαγών (πραγματικός ή ανταγωνιστικός), απαιτούμε το όνομα και το 
επώνυμό σας καθώς και ορισμένα πρόσθετα δεδομένα στο πλαίσιο ενός λογαριασμού 
(υπηρεσιών). Όλα αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για τη σύναψη της Σύμβασης Πελάτη 
Esperio. Επιπλέον, η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να σας προσδιορίσει ως πελάτη της 
εταιρείας για την επίλυση οικονομικών ζητημάτων. 

Ζητάμε επίσης τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό 
τηλεφώνου σας για τον λόγο ότι η Εταιρεία ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Η εταιρεία δεν πωλεί ούτε αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία για τους πελάτες της. Η 
Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σε τρίτους μόνο εάν: 

- wishταν επιθυμία σας να αποκαλύψετε αυτές τις πληροφορίες. 

- Απαιτείται από τους κανόνες της υπηρεσίας που παρέχονται και ορίζονται στην αντίστοιχη 
σύμβαση (για παράδειγμα δημοσίευση της βαθμολογίας του ανταγωνισμού). 

- Απαιτείται από τη νομοθεσία ή/και από τις αρχές σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες. 

Η εταιρεία προστατεύει με κωδικό πρόσβασης τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη. 
Ολόκληρη η επικοινωνία δικτύου στο πλαίσιο της κοινής χρήσης προσωπικών πληροφοριών 
ακολουθείται από κρυπτογράφηση SSL. Όλες οι ληφθείσες πληροφορίες που παρέχει ο 
πελάτης αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. 

Χρήση cookies 

Ένα cookie είναι μια πληροφορία που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη από το 
πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα cookies δεν περιέχουν την προσωπική ταυτότητα 



οποιουδήποτε προσώπου που επισκέπτεται τον ιστότοπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί 
να χρησιμοποιεί cookies σε ορισμένες σελίδες του ιστότοπου για να βελτιώσει το 
περιεχόμενο του ιστότοπου και τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Τα cookies μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο της Εταιρείας. 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookie, μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα 
περιήγησής σας, έτσι ώστε τα cookies να απορρίπτονται. Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι η 
άρνησή του να λάβει cookie ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών/
εφαρμογών, και σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και 
ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών/εφαρμογών. 

Αλλαγές 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει/αλλάξει την παρούσα Πολιτική 
Απορρήτου. Η Εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες της για οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές 
δημοσιεύοντας την τροποποιημένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου της στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Εταιρείας, επομένως συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν αυτό το 
έγγραφο κατά καιρούς. 

Δικαιώματα του πελάτη 

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τα προσωπικά στοιχεία που λαμβάνει η 
Εταιρεία, το δικαίωμα να αλλάζει και να ενημερώνει τα προσωπικά του στοιχεία και το 
δικαίωμα να εμποδίζει το ανεπιθύμητο μάρκετινγκ κ.λπ. 

Επαφές 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, στείλτε μας 
email  


