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Η ελληνική μετάφραση στο παρόν έγγραφο παρέχεται μόνο για λόγους ευκολίας. Σε περίπτωση αντίφασης,
υπερισχύει η παρακάτω αγγλική έκδοση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ποιοί είμαστε
Η iCFD Limited είναι μέλος του ομίλου iFOREX και είναι εγγεγραμμένη ως Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου (ΕΚΚ) με αριθμό αδείας 143/11.
Η δέσμευσή μας
Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς η iCFD Limited ενεργώντας υπό την εμπορική επωνυμία ‘Vestle’
(παλαιότερα γνωστή ως iFOREX) συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σχετικά με εσάς (δηλαδή φυσικά πρόσωπα). Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, η φράση προσωπικές
πληροφορίες αναφέρεται σε οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με σας και η οποία σας ταυτοποιεί ή από την
οποία μπορεί να αναγνωριστείτε.
Η Vestle δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε.
Η Vestle χειρίζεται, διατηρεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία σας μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις
και μόνο καθόσον είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παρούσα.
Στοιχεία επικοινωνίας της Vestle
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Vestle σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα προσωπικά σας
στοιχεία που επεξεργάζεται η Vestle ή/και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Vestle (Data Protection Officer - DPO)
μέσω του email dpo@vestle.com, ή χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ή μέσω
ταχυδρομείου προς την iCFD Limited, Γωνία Αγίου Ανδρέου & Βενιζέλου, Κτίριο Βασιώτης Αγίου Ανδρέου, Δεύτερος
Όροφος, ΤΘ 54216, Λεμεσός, Κύπρος.
Στοιχεία Επικοινωνίας της Εποπτεύουσας Αρχής για την Προστασία Πληροφοριών
Η Vestle λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του γραφείου του Επιτρόπου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα῾ΕΠΔΠΧ῾). Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον ΕΠΔΠΧ για οποιοδήποτε σκοπό,
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των δικαωμάτων και /ή της υποβολής παραπόνου, παρακαλώ επικοινωνήστε με
τον ΕΠΔΠΧ στην οδό Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, Τ.Θ. 23378, CY-1682 Λευκωσία, Tηλ. +357 22 818 456, Φαξ: +357 22
304 565 ή μέσω e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.
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Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς;
Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να επεξεργαστούμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς.
Ζητούμε πληροφορίες που θα ικανοποιούν τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, τα επιχειρηματικά και έννομα
συμφέροντά μας, καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες
προσαρμοσμένες στα συμφέροντα και τις ανάγκες σας. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας,

CIF 143/11

συλλέγουμε πληροφορίες από τη χρήση σας στον ιστότοπό μας, την πλατφόρμα συναλλαγών και την εφαρμογή για
κινητά, οι οποίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και μας
επιτρέπει να διαχειριστούμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
Διατηρούμε το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησής σας, τον τόπο γέννησής σας, τη διεύθυνση, την
πιστοποιημένη φωτοτυπία του εθνικού δελτίου ταυτότητάς σας, διαβατηρίου σας ή άλλης μορφής ταυτότητας και
πιστοποιημένη φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή άλλου αποδεικτικού διεύθυνσης, αριθμούς
φορολογικού μητρώου, χώρα διαμονής, πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας, πληροφορίες σχετικά με την
οικονομική σας κατάσταση, όπως οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλα
μέσα πληρωμής, η προέλευση των κεφαλαίων σας, το ετήσιο εισόδημά σας, το ιστορικό καταθέσεων και αναλήψεων,
πληροφορίες σχετικά με κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα που κρατά η Εταιρεία για λογαριασμό σας, το
επάγγελμά σας και πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον τομέα που η Vestle παρέχει
υπηρεσίες. Σχετικά δεδομένα και τύποι συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν, έγγραφα που κατεβάσατε ή / και
ανεβάσατε, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε πληροφορίες όπως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, την
πλατφόρμα συναλλαγών και την εφαρμογή, η συχνότητα πρόσβασης στον ιστότοπό μας, την πλατφόρμα συναλλαγών
και την εφαρμογή για κινητά, τις τοποθεσίες που επισκεφτήκατε, τις προβαλλόμενες σελίδες, τη συχνότητα και τη
διάρκεια των επισκέψεων, τη διεύθυνση IP (διαδικτυακό πρωτόκολλο), παραμέτρους υπολογιστών και ασύρματων
συσκευών, κλικ ποντικιού, κινήσεις του ποντικιού, δραστηριότητες κύλισης καθώς και το κείμενο που πληκτρολογείτε
στον ιστότοπο, την πλατφόρμα συναλλαγών και την εφαρμογή, τον ιστότοπο που σας συνέστησε στο δικό μας
ιστότοπο ή τους ιστότοπους τους οποίους συνδέσατε άπο τον δικό μας ιστότοπο και τις γλώσσες που προτιμάτε.
Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία και η νομική βάση τους
1. Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
Η Vestle υποχρεούται να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να διατηρεί προσωπικές πληροφορίες των πελατών
της σύμφωνα με αυστηρές υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις, όπως ο νόμος για την καταπολέμηση του
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οι χρηματοοικονομικοί κανονισμοί, προκειμένου να επιβεβαιώσει την
ταυτότητά σας, την προέλευση των χρημάτων σας, την καταλληλότητα για να λαμβάνετε τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που παρέχουμε και σύμφωνα με αυτά, να σας κατηγοριοποιούμε ως πελάτη και να διαχειριζόμαστε
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί
και να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας.
Για την εκτέλεση της σύμβασης
(a) Προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένης της
επεξεργασίας συναλλαγών, της αντιμετώπισης προβλημάτων, της διατήρησης και της διαχείρισης του
λογαριασμού σας και του προσωπικού σας προφίλ, και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν είναι
απαραίτητο ή / και αρμόζον σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται μέσω τρίτων μερών.
(b) Για να επιβάλλει το νομικό πλαίσιο της Εταιρείας, δηλ. τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την
Εταιρεία ("T&C") όπως περιγράφονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Πελάτη της Εταιρείας. Η Vestle
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρακολουθεί εάν οι πελάτες που χρησιμοποιούν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας παραβιάζουν ή / και καταχρώνται τους ισχύοντες T & C,
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2.
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μεταξύ άλλων χωρίς περιορισμό, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαφωνίας ή νομικής διαδικασίας
οποιασδήποτε φύσης μεταξύ των πελατών της Vestle και της Vestle, ή μεταξύ των πελατών της Vestle και
άλλων πελατών ή τρίτων μερών σε σχέση ή όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρέχει η Vestle.
(c) Για ελέγχους ταυτότητας ή / και ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων με οργανισμούς
πιστωτικής αξιολόγησης (οι οποίοι μπορούν να τηρούν αρχείο πληροφοριών) για την πρόληψη απάτης και
για τους σκοπούς της διαχείρισης κινδύνων.
3.

Για τα έννομα συμφέροντα της Vestle
Η Vestle επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για να ενισχύσει τους επιχειρηματικούς της στόχους, όπως
να διατηρεί ασφαλή και προστατευμένη την ιστοσελίδα μας, την πλατφόρμα συναλλαγών και την εφαρμογή
για κινητά, και για τη συνεχή βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς υπάρχοντες και
δυνητικούς πελάτες. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης των προϊόντων και
υπηρεσιών που οι πελάτες και οι πιθανοί πελάτες μας μπορεί να ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και να τα
προσαρμόσουμε αναλόγως, για να παρατηρεί και να κατανοεί την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και να
παρέχει πιο σχετικές διαφημίσεις στους πελάτες της και άλλους, για να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας, την
πλατφόρμα συναλλαγών και την εφαρμογή για κινητά, για να εξασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο
παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και εάν εφαρμόζεται, να επιτρέπουμε στους πελάτες να
συμμετέχουν σε διαδραστικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας, όταν επιλέγουν να το κάνουν, για να
διεξάγουμε έρευνες και ερωτηματολόγια και να δημιουργούμε συγκεντρωτικές, μη ατομικές, και / ή
στατιστικές πληροφορίες για το σκοπό αυτό.

4.

Μάρκετινγκ
Η Vestle χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για να ενημερώνει τους πελάτες της ανά πάσα στιγμή σε
σχέση με θέματα όπως τις συμβάσεις που έχουν διαπραγματευθεί οι πελάτες της και τις δραστηριότητες της
Vestle για σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παροχής στους πελάτες της
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Vestle και / ή τους εταίρους
της. Για σκοπούς μάρκετινγκ, η Vestle θα χρησιμοποιεί newsletters, μηνύματα SMS (κείμενο) ή / και
οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ενδεχομένως να εφαρμόζεται.
Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη υπηρεσιών μάρκετινγκ, ανά πάσα στιγμή, ενημερώστε τις
προτιμήσεις σας στην πλατφόρμα συναλλαγών της εταιρείας ή διαβιβάστε ένα αίτημα στην Vestle.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψην ότι η εξαίρεση από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ (i) ενδέχεται να επηρεάσει την
ικανότητά σας να εξερευνείτε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να τα προσαρμόζετε στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις σας και (ii) δεν εμποδίζει πλήρως όλες τις μορφές επικοινωνίας με σας, δεδομένου ότι η Vestle είναι
υποχρεωμένη από το νόμο να επικοινωνεί μαζί σας και να σας ενημερώνει για τις νομικές πτυχές που
σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται από την Vestle.
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Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δημιουργία προφίλ
Χρησιμοποιούμε προηγμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία λήψης αποφάσεων για την εκτέλεση των υποχρεώσεών
μας, των υπηρεσιών και για τους σκοπούς του KYC (Γνώρισε τον Πελάτη Σου - Know Your Client) και CDD (άσκηση
δέουσας επιμέλειας - customer due diligence). Η Vestle υποχρεούται από το νόμο να επεξεργάζεται προσωπικά
δεδομένα προκειμένου (i) να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες Vestle δεν χρησιμοποιούνται για νομιμοποίηση εσόδων
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από παράνομες δραστηριότητες ή / και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή / και σκοπούς απάτης, (ii) να καθορίζει
την καταλληλότητα και την επάρκεια των πελατών της για να λαμβάνουν τις υπηρεσίες της Vestle, (iii) να διασφαλίζει
ότι η Vestle ενεργεί ειλικρινά, δίκαια και επαγγελματικά και προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών της, iv) γενικά,
για να διασφαλίσει και να αποδεικνύει όπου απαιτείται ότι η Vestle συμμορφώνεται με τις νομικές και ρυθμίστικές
της υποχρεώσεις. Η Vestle χρησιμοποιεί επίσης αυτοματοποιημένους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και
δημιουργίας προφίλ για σκοπούς μάρκετινγκ και για να προσαρμόζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στους πελάτες
της, προκειμένου να εξασφαλίσει μια πιο εξατομικευμένη, αποτελεσματική και αποδοτική υπηρεσία.
Πόσο καιρό θα διατηρήσει η Vestle τα προσωπικά σας στοιχεία;
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είστε πελάτης μας και, όταν σταματήσετε να είστε
πελάτης, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για το μικρότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
εκπλήρωση των νομικών ή ρυθμιστικών υποχρεώσεων και για τους έννομους επιχειρηματικούς μας σκοπούς.
Ενδέχεται να διατηρήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους από τις απαιτούμενες
από το νόμο, εάν είναι εντός των έννομων επιχειρηματικών μας συμφερόντων και δεν απαγορεύεται από το νόμο ή
αν δεν μπορούμε να τις διαγράψουμε για τεχνικούς λόγους. Μπορούμε επίσης να διατηρούμε πληροφορίες για
ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Αν το κάνουμε αυτό, θα διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας θα
προστατεύεται πάντοτε και ότι θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς αυτούς.
Οι παραλήπτες προσωπικών πληροφοριών
Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους
συμβαλλόμενους, τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών της Vestle
(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μητρικών, αδελφών και θυγατρικών εταιρειών στον όμιλο iFOREX,
οργανισμών πιστωτικής αξιολόγησης, εταιρείες με τις οποίες έχουμε κοινοπραξία ή συνεργασία, ερευνητές της
αγοράς και επαγγελματίες συμβούλους) οι οποίοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες για τους
σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Όσοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες είναι
υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών
πληροφοριών και άλλων πληροφοριών.
Ενδέχεται επίσης να μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτα μέρη αν επιλέξουμε να πωλήσουμε, να μεταφέρουμε ή να
συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων ή μπορεί να επιδιώξουμε να
αποκτήσουμε άλλες επιχειρήσεις ή να συγχωνευθούμε με αυτές. Θα ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τρίτους μόνον
εάν συμφωνήσουν να διατηρήσουν τις πληροφορίες σας ασφαλείς και απόρρητες και παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις
ότι θα εφαρμόσουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τα δικαιώματά σας.
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Μπορεί να ανταλλάξουμε πληροφορίες με υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις αρχές προστασίας δεδομένων και
άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και με άλλα αρμόδια τρίτα μέρη, όπως μπορεί να απαιτηθεί εάν η Vestle πιστεύει ότι
εκτελέσατε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που η Vestle πιστεύει ότι παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο,
κανόνες ή κανονισμούς ή αν απαιτείται από την Vestle ή η Vestle πιστεύει ότι απαιτείται από το νόμο να μοιράζεται
ή να αποκαλύπτει τις πληροφορίες σας στις αρμόδιες αρχές ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
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Μεταφορά πληροφοριών σε τρίτες χώρες
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα μεταφέρονται από την Vestle στους διακομιστές της και / ή τους διακομιστές των
συνεργαζόμενων εταιρειών της ή / και τρίτων τελούντων επεξεργασία στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) ή /
και σε κάποιους που βρίσκονται σε περιοχές εκτός ΕΟΧ, οι οποίες είτε έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με Απόφαση Επάρκειας και / ή μεταξύ άλλων, όπου συνάπττουμε σύμβαση με τον αποδέκτη, της οποίας οι ρήτρες
έχουν εγκριθεί από την εποπτική μας αρχή. Πάντα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα
προσωπικά σας στοιχεία είναι επαρκώς ασφαλή.
Συνέπειες της άρνησής σας να μας χορηγήσετε προσωπικά σας στοιχεία
Ανάλογα με τον τύπο των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων και τους λόγους για τους οποίους μπορεί να τα
επεξεργαστούμε, εάν αρνηθείτε να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, για παράδειγμα όπως απαιτείται στη φόρμα
αίτησης, ενδέχεται να μην μπορούμε να ανοίξουμε λογαριασμό για εσάς, να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας
υποχρεώσεις ή να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, πληροφορίες ή βοήθεια που έχετε ζητήσει ή να
αξιολογήσουμε την καταλληλότητα της υπηρεσίας που ζητάτε ή να μην μπορεί να συνεχίσει η σχέση μας.
Τα δικαιώματά σας
Ανά πάσα στιγμή που κατέχουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης
Μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες διεκπεραιώνει η Vestle,
καθώς και να μας ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε αν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας στοιχεία. Πριν σας
παράσχουμε πρόσβαση, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας και να μας δώσετε επαρκείς
πληροφορίες σχετικά με την σχέση σας μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα σχετικά δεδομένα.
Εάν σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, δεν θα σας χρεώσουμε για αυτό, εκτός
εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, δηλαδή τα αιτήματα είναι προδήλως καταχρηστικά,
λόγω υπερβολικά μεγάλου χρονικού διαστήματος ή αριθμού ή επαναλαμβανόμενου και συστηματικού χαρακτήρα
τους. Εάν ζητήσετε περαιτέρω αντίγραφα αυτών των πληροφοριών από εμάς, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα
λογικό τέλος διαχείρισης.
Δικαίωμα φορητότητας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Vestle να σας παράσχει τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε δώσει σε μια
ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστές.
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Δικαίωμα διόρθωσης
Όπου εφαρμόζεται, μπορείτε να ζητήσετε από την Vestle να διορθώσει ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες ή
(λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας) να συμπληρώσει ατελείς προσωπικές πληροφορίες που σας
αφορούν. Η συμπλήρωση ή / και η διόρθωση των πληροφοριών μπορεί να απαιτεί να παράσχετε στην Vestle
συμπληρωματικές δηλώσεις ή / και έγγραφα.
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Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Vestle να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, με
βάση τους ακόλουθους λόγους:





Η ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων τίθεται υπό αμφισβήτηση από εσάς.
Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
Έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, αλλά περιμένετε να σας πούμε εάν μας επιτρέπεται να συνεχίσουμε
να την εφαρμόζουμε.
Δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση σε νόμιμες αξιώσεις.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ενδέχεται να είναι περιορισμένη, εκτός αν
απαιτείται από τις νομικές ή / και ρυθμιστικές υποχρεώσεις της Vestle για την επεξεργασία πληροφοριών ή / και το
δικαίωμα της Vestle να εδραιώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ο περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων ενδέχεται να
επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της Vestle να σας παρέχει οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
ενδεχομένως έχετε ζητήσει.
Δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα εξαίρεσης
Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην
επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων και τη δημιουργία προφίλ που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας.
Μπορείτε να επιλέξετε να μην υποβληθείτε σε κάποια απόφαση βασισμένη αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη
επεξεργασία και τη δημιουργία προφίλ.
Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, η Vestle θα σταματήσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός αν η
Vestle (i) δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει ή / και να παρέχει τα καθήκοντά της ή / και τις υπηρεσίες της (ii) απαιτείται
να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία για ρυθμιστικούς και / ή νομικούς σκοπούς (iii) απαιτείται να τηρεί
επαρκή επαγγελματικά αρχεία ή να τηρεί επαρκή αρχεία για το δικαίωμα της Vestle να εδραιώσει, να ασκήσει ή να
υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η αντίρρηση και / ή η αίτηση εξαίρεσης ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την
ικανότητα της Vestle να σας παρέχει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.
Δικαίωμα διαγραφής
Μπορείτε να ζητήσετε από την Vestle να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τους ακόλουθους λόγους:






Οι προσωπικές πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή
/ και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.
Όταν η επεξεργασία των πληροφοριών βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας και έχετε αποσύρει τη
συγκατάθεσή σας.
Σε περίπτωση που έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και όταν η Vestle δεν έχει
νόμιμους λόγους για περαιτέρω επεξεργασία.
Η επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών είναι παράνομη.
Πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών που απαιτεί τέτοια δράση.
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Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι, αν ζητήσετε από την Vestle να διαγράψει τα προσωπικά σας στοιχεία, η Vestle
δεν θα είναι πλέον σε θέση να σας παρέχει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της.
Η Vestle θα διαγράψει τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός από το βαθμό που η Vestle απαιτείται (i) να διατηρεί τα
προσωπικά σας στοιχεία για ρυθμιστικούς ή / και νομικούς σκοπούς, (ii) να διατηρεί επαρκή επαγγελματικά αρχεία
και επαρκή αρχεία για το δικαίωμα της Vestle για εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα κοινοποίησης
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από την Vestle σε περίπτωση κάποιας παραβίασης πληροφοριών που έχει
αρνητικές επιπτώσεις στα προσωπικά σας στοιχεία.
Cookies
Τι είναι τα cookies;
Τα cookies χρησιμοποιούνται από σχεδόν όλους τους ιστότοπους. Είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται
στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας (για τους σκοπούς αυτής της παρούσας
γνωστοποίησης για τα "Cookies", ως Ιστότοπος θεωρείται επίσης η πλατφόρμα συναλλαγών και η εφαρμογή για τα
κινητά), η οποία επιτρέπει στα συστήματά μας να αναγνωρίζουν τη συσκευή σας και να μας βοηθούν να σας
παρέχουμε καλύτερη, ταχύτερη, ασφαλέστερη και προσαρμοσμένη σε εσάς εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των
σκοπών διαφήμισης και μάρκετινγκ.
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας, να παρακολουθήσουμε τη
δραστηριότητά σας και να σας βοηθήσουμε να εξασφαλίσετε την ομαλότερη δυνατή εμπειρία, όταν επισκέπτεστε
τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση cookies μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε
επιλογές προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας και να βελτιώσετε την εμπειρία των
υπηρεσιών μας στον ιστότοπο.
Τα cookies δεν βλάπτουν τη συσκευή σας, δεν είναι προγράμματα υπολογιστών, δεν μπορούν να εκτελεστούν ως
κώδικες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση ιών. Μπορούν μόνο να περιέχουν και να μεταφέρουν
όσες πληροφορίες έχουν αποκαλύψει οι ίδιοι οι χρήστες σε έναν ιστότοπο.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε στη συσκευή σας τους
ακόλουθους τύπους cookies. Αν θέλετε να ελέγξετε, να αλλάξετε, να μπλοκάρετε ή να διαγράψετε ορισμένα ή /
και όλα τα cookies, αυτό μπορεί να εκτελεσθεί και να ελεγχθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε, παρακαλώ διαβάστε παρακάτω το "Πώς να
ελέγξετε τα cookies σας".

Τύποι cookies που χρησιμοποιούμε
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Cookies περιόδου σύνδεσης
Τα cookie περιόδου σύνδεσης διαρκούν μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείνετε το
πρόγραμμα περιήγησής σας. Συνήθως αποθηκεύουν ένα ανώνυμο αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης που σας
επιτρέπει να περιηγείστε σε έναν ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε σε κάθε σελίδα, αλλά δεν συλλέγουν
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πληροφορίες από τον υπολογιστή σας. Διευκολύνουν εργασίες όπως να επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει
ότι ένας χρήστης μιας συγκεκριμένης συσκευής πλοηγείται από τη μια σελίδα στην άλλη, υποστηρίζοντας την
ασφάλεια του ιστοτόπου ή τις βασικές λειτουργίες.
Μόνιμα cookies
Τα μόνιμα cookies παραμένουν αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης και μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις
ενέργειες και τις προτιμήσεις σας και μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς φτάνετε στον ιστότοπό μας και πως τον
χρησιμοποιείτε, ώστε να βελτιώσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, τον μέσο χρόνο που αφιερώνεται σε μια συγκεκριμένη σελίδα
και γενικά την απόδοση του ιστότοπου. Μερικές φορές τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή
στοχευμένης διαφήμισης βάσει του ιστορικού περιήγησης της συσκευής.
Cookies πρώτου και τρίτου μέρους
Τα cookies πρώτου μέρους είναι εκείνα που ορίζονται από ή για λογαριασμό του ιστότοπου που επισκεφθήκατε. Όλα
τα άλλα cookies είναι cookies τρίτου μέρους. Χρησιμοποιούμε cookies και πρώτου και τρίτου μέρους.
Αυστηρώς απαραίτητα cookies
Τα cookies που είναι απαραίτητα για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και τα χαρακτηριστικά του,
καθώς και για να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των υπηρεσιών μας. Χωρίς αυτά τα cookies δεν είναι δυνατή η παροχή
των υπηρεσιών μας. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για μάρκετινγκ ή να θυμούνται τις τοποθεσίες που επισκεφθήκατε κατά την περιήγηση στο
διαδίκτυο.
Cookies απόδοσης
Τα cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας, για παράδειγμα ποιες σελίδες
επισκεφθήκατε πιο συχνά. Δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας αναγνωρίζουν, παρόλο που ενδέχεται να συλλέγουν
τη διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες είναι ανώνυμες
και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστοτόπου, της εμπειρίας του χρήστη και για λόγους
βελτιστοποίησης της διαφήμισης.
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Cookies λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται τις επιλογές που κάνετε όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα
ή την περιοχή σας και να παρέχετε βελτιωμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή
υπηρεσιών που ζητάτε, όπως η παρακολούθηση ενός βίντεο και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε
τις αλλαγές που έχετε κάνει στο μέγεθος κειμένου, στη γραμματοσειρά και σε άλλα μέρη των ιστοσελίδων που
μπορείτε να προσαρμόσετε. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ανώνυμες (δηλ. Δεν περιέχουν πληροφορίες από
τις οποίες ένα άτομο μπορεί να ταυτοποιηθεί) και δεν παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησης σε άλλους
ιστότοπους.
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Cookies στόχευσης
Τα cookies που συλλέγουν διάφορα στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας. Τοποθετούνται συνήθως από
διαφημιστικά δίκτυα. Θυμούνται ότι επισκεφθήκατε έναν ιστότοπο και οι πληροφορίες αυτές μοιράζονται σε άλλους
οργανισμούς, όπως εκδότες πολυμέσων. Αυτοί οι οργανισμοί το κάνουν για να σας προσφέρουν στοχευμένες
διαφημίσεις πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

όνομα Cookie

περιγραφή

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Τρίτου μέρους, μόνιμο cookie λειτουργικότητας. Επιτρέπει την επικοινωνία με επισκέπτες
την ώρα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και την αναγνώριση επισκεπτών που
επιστρέφουν στον ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως
επισκεφθείτε https://www.livechatinc.com/privacy-policy/

TS[HHHHHHHH]

Cookie περιόδου σύνδεσης πρώτου μέρους, εξυπηρετεί την εξακρίβωση και ταυτοποίηση
των αιτημάτων του χρήστη.

__qca, mc

Μόνιμα cookies τρίτου μέρους που παρέχονται από την Quantcast, και χρησιμοποιούνται
για σκοπούς στόχευσης και μέτρησης κίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/

__utma,
_utmb, Google analytics cookies, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση των
_utmc,
_utmv, επισκέψεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί Google analytics. Αυτά τα
_utmz, _px, _ga, _gid cookie αποθηκεύουν πληροφορίες όπως ο αριθμός των επισκέψεων που έγιναν από τη
συσκευή σας και η διάρκεια. Καταγράφουν προσαρμοσμένες μεταβλητές για κατάτμηση,
εξηγούν πώς φτάσατε στον ιστότοπό μας και μετρούν την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου.
Αυτά τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες εκτός από τη διεύθυνση IP της
συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την
Google
στο
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookie περιόδου σύνδεσης τρίτου μέρους, που παρέχεται από την Hotjar, που
χρησιμοποιείται για τη δοκιμή διοχετεύσεων λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation

eft

Μόνιμο cookie πρώτου μέρους για την απόδοση, που μας επιτρέπει να παρέχουμε στους
χρήστες του ιστότοπού μας περιεχόμενο σχετικά με τις επιλογές τους.

Geoip

Cookie περιόδου σύνδεσης πρώτου μέρους, που εξακριβώνει τη χώρα της διεύθυνσης IP
που χρησιμοποιείται. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες εκτός από τη
διεύθυνση IP της συσκευής του χρήστη.

has_js

Cookie περιόδου σύνδεσης πρώτου μέρους για την απόδοση, που εξακριβώνει αν το
πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει JavaScripts.
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hplang

Cookie περιόδου σύνδεσης πρώτου μέρους για τη λειτουργικότητα, που επιτρέπει την
παρουσίαση του ιστότοπου στην προτιμόμενη από το χρήστη γλώσσα.

Snap

Μόνιμα cookies τρίτου μέρους για απόδοση και λειτουργικότητα, που υποστηρίζει τις
δυνατότητες συζήτησης του ιστότοπου. Δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες εκτός
από τις διευθύνσεις email των χρηστών, που παρέχονται από τους ίδιους του χρήστες. Για
περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε
όπως
επισκεφθείτε
https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/

Social media

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες remarketing του Facebook, Linkedin, twitter και Snapchat για
την διαφήμιση του περιεχομένου, των προιόντων και των υπηρεσιών μας. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies και πώς να τα διαχειριστείτε
παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε:
Facebook στο https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn στο https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter στο https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat στο https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία remarketing της Google AdWords για την διαφήμιση των
προιόντων μας σε άλλες ιστοσελίδες προς προηγούμενους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.
Αυτό μπορεί να είναι στη μορφή διαφήμισης στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, ή
σε ιστοσελίδα του Google Display Network. Αυτά τα Cookies ισχύουν για 30 ημέρες από τη
δημιουργία τους. Αυτό είναι cookie τρίτου μέρους. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε
όπως
επισκεφθείτε
τις
ρυθμίσεις
Google's Ads
στο
https://adssettings.google.com.

logglytrackingsession

cookie τρίτου μέρους περιόδου σύνδεσης για τη λειτουργικότητα, που χρησιμοποιείται για
σκοπούς debugging και επίλυσης προβλημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

Cookie τρίτου μέρους για τη λειτουργικότητα, που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της
απόδοσης και για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookiesstored-by-vwo/.

emerp

Cookies πρώτου μέρους, που παραμένουν μέχρι να διαγραφούν από το χρήστη.
Χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης marketing, συγχρονισμού και
βελτιστοποίησης. Δε συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες εκτός από τη διεύθυνση email
του χρήστη που μπορεί να παρέχεται από τους ίδιους τους χρήστες όταν εγγραφούν για να
λάβουν τις υπηρεσίες και τα προιόντα της Εταιρείας.
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aspxroles

Cookie περιόδου σύνδεσης πρώτου μέρους για την απόδοση και λειτουργικότητα, που
επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν εξουσιοδοτημένες λειτουργίες.

Cs; B; db; version; μόνιμα, απολύτως απαραίτητα cookies πρώτου μέρους για την απόδοση, που επιτρέπουν
MinDealGroupId; sd παραμέτρους δρομολόγησης στατικού περιεχομένου για βελτίωση της απόδοσης.
απολύτως απαραίτητο cookie περιόδου σύνδεσης πρώτου μέρους για την απόδοση και
λειτουργικότητα, που χρησιμοποιείται για να κρατά τους χρήστες συνδεδεμένους κατά την
περίοδο σύνδεσης.

cdn

μόνιμο cookie απόδοσης πρώτου μέρους, επιτρέπει να βασίζεται στο URL για στατικό
περιεχόμενο, για βελτίωση της απόδοσης.

db

απολύτως απαραίτητο μόνιμο cookie πρώτου μέρους, επιτρέπει την παροχή κειμένου και
εικόνων στους χρήστες.

FXnetWeb

απολύτως απαραίτητο μόνιμο cookie πρώτου μέρους για τη λειτουργικότητα, που
δημιουργεί ένδειξη ταυτοποίησης για τη βελτίωση της λειτουργικότητας.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

απολύτως απαραίτητο μόνιμο cookie πρώτου μέρους για τη λειτουργικότητα,
χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει τις επιλογές των χρηστών για τη βελτίωση της
λειτουργικότητας των υπηρεσιών.

IsCSMPush

μόνιμο cookie πρώτου μέρους για τη λειτουργικότητα, για το σκοπό της δοκιμής
λειτουργίας για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών.

JWT-Authority

μόνιμο cookie πρώτου μέρους για τη λειτουργικότητα, που χρησιμοποιείται για σκοπούς
καταχώρησης από κινητές συσκευές.

Language, LID

απολύτως απαραίτητο μόνιμο cookie πρώτου μέρους για τη λειτουργικότητα, που
χρησιμοποιείται για να σώζει τις επιλογές των χρηστών για τη βελτίωση της
λειτουργικότητας των υπηρεσιών.

LoginReason

μόνιμο cookie πρώτου μέρους, που χρησιμοποιείται για σκοπούς επίλυσης προβλημάτων.

NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

μόνιμα cookies πρώτου μέρους, που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της
πλατφόρμας συναλλαγών μέσω φορητών συσκευών.

RmData

μόνιμο cookie πρώτου μέρους για τη λειτουργικότητα και την απόδοση, που
χρησιμοποιείται για ένδειξη ταυτοποίησης για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της
απόδοσης.

RememberMe

μόνιμο cookie πρώτου μέρους για τη λειτουργικότητα και την απόδοση που
χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των επιλογών των χρηστών για τη βελτίωση της
λειτουργικότητας και απόδοσης.
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UserDeviceInformati
on; ViewMode

απολύτως απαραίτητα μόνιμα cookies πρώτου μέρους, που χρησιμοποιούνται για
υποστήριξη του περιβάλλοντος χρήστη φορητών συσκευών.

csmg

απολύτως απαραίτητο μόνιμο cookie πρώτου μέρους για τη λειτουργικότητα και την
απόδοση που χρησιμοποιείται για να διατηρεί συνδεδεμένους τους χρήστες στο σύστημα.

FXNET_SessionId

απολύτως απαραίτητο μόνιμο cookie πρώτου μέρους, που χρησιμοποιείται για την
αναγνώριση της περιόδου σύνδεσης του διακομιστή ώστε να διατηρεί τους χρήστες
συνδεδεμένους.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι:





Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας δεν θα λειτουργήσουν εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν δέχεται
cookies.
Όταν ένα cookie είναι cookie τρίτου μέρους, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του παρόχου για περισσότερες
πληροφορίες.
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη στήλη περιγραφής, δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες.
Οι παραπάνω πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές ανά διαστήματα.

Πώς να ελέγξετε τα cookies σας
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται cookies, αλλά αν προτιμάτε να μην συλλέξουμε
πληροφορίες με αυτό τον τρόπο, μπορείτε πάντα να επιλέξετε να αποδεχτείτε όλα ή μερικά ή να απορρίψετε τα
cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, η απόρριψη όλων των cookies σημαίνει ότι ενδέχεται
να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από ορισμένες ή όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.
Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookie που τοποθετούνται από οποιονδήποτε ιστότοπο μέσω των ρυθμίσεων του
προγράμματος περιήγησης σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, σε κάθε συσκευή που
χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και μπορείτε επίσης να επιτρέπετε τα cookie από
συγκεκριμένους ιστότοπους μόνο καθιστώντας τους "ιστότοπους εμπιστοσύνης".
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των βασικών
λειτουργιών του ιστότοπού μας, μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες γενικά για τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου
απενεργοποίησης τους, ανατρέξτε στο https://www.aboutcookies.org/.
Συνδέσεις
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Vestle, ενδεχόμενως να μπορείτε να συνδεθείτε με ιστότοπους ή εφαρμογές
τρίτων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει ούτε εγκρίνει τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές τρίτων και η Vestle
δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά στοιχεία που συλλέγοουν ή / και επεξεργάζονται ή / και διαμοιράζονται τρίτοι
μέσω αυτών των ιστότοπων ή εφαρμογών.
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Οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές τρίτων που έχουν συνδέσμους στην Vestle θα διέπουν τη χρήση των προσωπικών
πληροφοριών που τους υποβάλετε, οι οποίες μπορούν επίσης να συλλέγονται από cookies όταν επισκέπτεστε ή
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χρησιμοποιείτε αυτούς. Δεν εγκρίνουμε ούτε αποδεχόμαστε καμία ευθύνη και / ή υποχρέωση για τις πρακτικές
απορρήτου τρίτων. Άλλοι ιστότοποι και εφαρμογές έχουν ξεχωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου και ως εκ
τούτου σας συνιστούμε ιδιαίτερα να ελέγξετε τις πολιτικές και τους κανονισμούς κάθε ιστότοπου και εφαρμογής που
επισκέπτεστε πριν να υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Ασφάλεια
Η Vestle καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση των κατάλληλων διασφαλίσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί
ότι δε γίνεται κατάχρηση της ασφάλειας, ακεραιότητας και προστασίας του απορρήτου των προσωπικών
πληροφοριών που έχετε παράσχει. Τέτοια μέτρα και διασφαλίσεις περιλαμβάνουν την κρυπτογράφηση κατά τη
μετάδοση πληροφοριών, τους ισχυρούς μηχανισμούς επαλήθευσης ταυτότητας και τον διαχωρισμό μηχανών και
πληροφοριών για την παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος. Ενώ τέτοια συστήματα και διαδικασίες μειώνουν σημαντικά
τον κίνδυνο παραβιάσεων της ασφάλειας και την ακατάλληλη χρήση προσωπικών πληροφοριών, δεν παρέχουν
απόλυτη ασφάλεια. Η Vestle θα επανεξετάζει τακτικά τα μέτρα ασφαλείας της προκειμένου να εξαλείψει
αποτελεσματικά την πιθανότητα οποιασδήποτε μορφής κατάχρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Τροποποιήσεις της πολιτικής
Η Vestle ενδέχεται να αλλάζει και να ενημερώνει κατά καιρούς τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Όλες
οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ επτά (7) ημέρες από την αρχική δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο, εκτός εάν η Vestle
τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου για να συμμορφωθεί με τις νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις. Στις τελευταίες
αυτές περιπτώσεις, οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ όπως απαιτείται ή έχει διαταχθεί.
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Ισχύων νόμος
Σε σχέση με ζητήματα που δεν εξετάζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα εφαρμόζεται το δίκαιο της Κύπρου
και το αρμόδιο δικαστήριο για τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει σχετικά με αυτή την
πολιτική απορρήτου είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.
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PRIVACY POLICY
Who we are
iCFD Limited is a member of the iFOREX group and it is registered as a Cypriot Investment Firm (CIF), regulated by the
Cypriot Securities and Exchange Commission (CySEC) under license number 143/11.

Our commitment
This Privacy Policy explains how iCFD Limited operating under the brand name ‘Vestle’ (formerly known as “iFOREX”)
collects, processes and retains personal information about you (i.e. individuals). For the purposes of this Policy, the
phrase “personal information” refers to any information relating to you which identifies you or you can be identified
by it.
Vestle is committed to protecting the privacy of all personal information which is obtained from you. Vestle handles,
retains and processes your information only insofar as this is in accordance with the applicable legal requirements and
only to the extent it is necessary for the achievement of the purposes set out herein.

Vestle’s contact details
Should you wish to contact Vestle with respect to any matter related to your personal information processed by Vestle
and/or to the exercising of your rights under applicable law, please contact Vestle’s DPO (Data Protection Officer) by
email dpo@vestle.com, or by using the applicable form on the company’s website, or by mail to iCFD Limited at Corner
of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B 54216, Limassol, Cyprus.

Information Protection Supervisory Authority contact details
Vestle operates under the supervision of the Office of the Commissioner for Personal Information Protection
(“OCPDP”). Should you wish to contact the OCPDP for any purpose, including for the exercise of your rights and/or
lodging a complaint, please contact the OCPDP at 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia, Tel.
+357 22 818 456, Fax +357 22 304 565 or by e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.

What information do we collect from you?
In order to provide you with our services we need to process certain information about you. We ask for information
that will serve our legal and regulatory requirements, our business and legitimate interests, and information which
enables us to offer and provide you with products and services tailored and customized to your interests and needs.
Additionally, when you use our services we collect information from your use of our website, trading platform and
mobile app which helps us to better improve your experience when using our website and allows us to manage the
services we provide.
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We retain your full name, date of birth, place of birth, address, a certified photocopy of your national ID card, passport
or other form of ID and a certified photocopy of a recent utility bill, or other proof of address, TICs (Tax Identification
Codes), country of residence, geo location information, information related to your financial status, such as your bank
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account/s and Credit Card/s details or other means of payments, the origin of funds, annual income, deposits and
withdrawals history, information in regards to funds and financial instruments kept by the Company on your behalf,
occupation and information related to your knowledge and experience in the field of which Vestle provides services,
relevant data and types of transactions conducted, documents downloaded and/or uploaded, phone number and
email address.
We may also retain information such as how you use our website, trading platform and app, the frequency with which
you access our website, trading platform and mobile app, site areas visited, pages viewed, frequency and duration of
visits, Internet Protocol (IP) address, computers and cellular devices identification parameters, mouse clicks, mouse
movements, scrolling activity as well as text you type in the website, trading platform and app, the website which
referred you to ours or to which websites you link and your preferred languages.

The purposes for which we process personal information and the legal basis of it
1. Compliance with legal obligations
Vestle is required to collect, process and retain personal information of its clients in accordance with strict
mandatory legal requirements, such as the Anti-Money Laundering law and financial regulations, in order to
confirm your identity, the resource of your funds, to assess your suitability and appropriateness to receive the
products and services we provide and in accordance, to categorize you as a client and to manage and administer
the products and services that we provide you, and such information as required in order to ensure and evidence
our compliance with our legal and regulatory obligations.
2.

For the performance of the contract
(a) In order to provide you with the products and services that you have requested, including for processing
transactions, for troubleshooting, to maintain and manage your account and personal profile, and in order
to contact you when necessary and/or appropriate in relation to the products and services being provided
to you, including via third parties.
(b) To enforce the Company’s legal framework, i.e. the Company’s governing terms and conditions (“T&C”) as
detailed in the Company’s Client Agreement. Vestle process personal information in order to monitor if its
clients use of the Company’s products and services is in breach and/or is abusing the governing T&C,
including with no limitation, in any case of dispute, or legal proceeding of any kind between Vestle’s clients
and Vestle, or between Vestle’s clients, and other clients or third parties with respect to, or in relation with
the services Vestle provides.
(c) For authentication and/or identity checks, including checks with credit reference agencies (who may keep a
record of the information) for preventing fraud and for risk management purposes.
For the legitimate interests of Vestle
Vestle process personal information to enhance its business objectives, such as to keep our website, trading
platform and mobile app safe and secure; to constantly optimize our products and services to existing and
potential clients. This includes, but not limited to, developing better understanding of the products and services
our clients and potential clients may be interested in obtaining and to tailor them in accordance; to measure
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3.
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and understand the effectiveness of advertising and to deliver most relevant advertising to clients and others;
to improve our website, trading platform and mobile app to ensure that content is presented in the most
effective manner; if applicable, to allow clients to participate in interactive features of our service, when they
choose to do so; to conduct surveys and questionnaires and creating aggregated impersonalized and/or
statistical information to this effect.
4.

Marketing
Vestle uses personal information to keep its clients updated at all times in relation to matters such as contracts
its clients have traded and activities of Vestle, for marketing purposes, including, but not limited to providing its
clients with information regarding the products and services offered by Vestle and/or its partners. For marketing
purposes Vestle will use means of newsletters, SMS (text) messages and/or any other electronic
communications as may be applicable.
Should you wish to opt-out from receiving marketing services, at any time, please update your preferences on
the company’s trading platform or upload a request to Vestle.
Please note that opting out from marketing services (i) might affect your ability to explore new products and
services and their customization to your needs and requirements, and (ii) will not prevent completely all forms
of communications to you, since Vestle is required by law to communicate and inform you of legal aspects
related to the products and services provided to you by Vestle.

Automated decision – making and profiling
We use advanced automated decisions making tools in order to perform our duties, services and for KYC (know-yourclient) and CDD (customer due diligence) purposes. Vestle is required by law to process personal information in order
to (i) ensure Vestle services are not being used for money laundering and/or terrorist financing and/or fraud purposes;
(ii) to establish its clients’ suitability and appropriateness to receive Vestle’s services; (iii) to assure Vestle is acting
honestly, fairly and professionally and in the best interests of its clients (iv) in general to assure and evidence as
appropriate that Vestle complies with its legal and regulatory obligations. Vestle also uses automated decision making
and profiling mechanisms for marketing purposes and to customize its products and services to its clients, in order to
ensure a more personalized, effective and efficient service.

How long will Vestle retain your personal information?
We will keep your personal information for as long as you are a customer of ours, and after you stop being one we will
retain your information for the least amount of time necessary to fulfill our legal or regulatory obligations and for our
business purposes.
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We may retain Personal Information for longer periods than required by law if it is in our legitimate business interests
and not prohibited by law or if we cannot delete it for technical reasons. We may also keep information for research
or statistical purposes. If we do so, we will make sure that your privacy is always protected and only use it for those
purposes.
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The recipients of personal information
Access to personal information is restricted to those employees, partners, contractors, advisers, affiliates and service
providers of Vestle (including, with no limitation, parent, sister and subsidiary companies in the iFOREX Group, credit
reference agencies, fraud prevention agencies, companies we have a joint venture or agreement to co-operate with,
market researchers and professional Advisors) who need to access such information for the purposes described in this
policy. Those with access to personal information are obligated to comply with strict standards of confidentiality and
protection of personal information and other information.
We may also share information with other third parties if we choose to sell, transfer, or merge parts of our business,
or our assets or we may seek to acquire other businesses or merge with them. We will only share information with
other parties if they agree to keep your information safe and private and which have sufficient guarantees that
implement appropriate technical and organizational measures to ensure your rights.
We may share information with law enforcement agencies, information protection authorities, and other competent
authorities as well as with other competent third parties, as may be required if Vestle believes that you performed any
act or omission that Vestle believes to be violating any applicable law, rules, or regulations, or if Vestle is required, or
believes that it is required by law to share or disclose your information to applicable authorities or to any other third
party.

Transfer of information to third countries
Your personal information will be transferred by Vestle to its servers and/or servers of its affiliated companies and/or
third party processors in the EEA (European Economic Area) and/or which some are located in non- EEA jurisdictions
which are either approved by the European Commission by an Adequacy Decision and/or amongst others, where we
enter into a contract with the recipient whose clauses are approved by our supervisory authority. We always take the
appropriate measures to ensure that your personal information is properly secured.

Consequences of your refusal to provide us with personal information
Depending on the type of personal information in question and the grounds on which we may be processing, should
you decline to provide us with personal information, for example as requested in the application form, we may not be
able to open an account for you, to fulfil our contractual requirements or to provide you with any other services,
information or assistance you have sought, or evaluate the appropriateness of the service you are requesting or may
not be able to continue with our relationship.
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Your rights
At any point in time when we possess or process your personal information, you have the following rights:
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Right to Access
You may have access at any time to your personal information which Vestle processes as well as ask us to confirm to
you whether or not we process your personal information. Before providing access to you, we will ask you to prove
your identity and give us sufficient information about your interaction with us so that we can locate any relevant data.
If we provide you with access to the information we hold about you, we will not charge you for this unless your requests
are manifestly unfounded or excessive, i.e. requests are manifestly abusive, based on unreasonable intervals or their
number or repetitive or systematic nature. If you request further copies of this information from us, we may charge
you a reasonable administrative fee.

Right of portability
You have the right to ask Vestle to provide you with the personal information you have provided us in a commonly
used machine-readable format.

Right of Rectification
Where applicable you may ask Vestle to rectify inaccurate personal information or (taking into account the purposes
of the processing) to complete incomplete personal information concerning you. The completion and/or rectifying of
information may require you to provide Vestle with supplementary statements and/or documents.

Right to Restriction of Processing
You have a right to ask Vestle to restrict the processing of your personal information, based on the following grounds:





The accuracy of your personal information is questioned by you.
The processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data.
You have objected to processing but you are waiting for us to tell you if we are allowed to keep on using it.
It is not relevant any more, but you want us to keep it for use in legal claims.

In such cases the processing of your personal information might be restricted except to the extent of Vestle’s legal
and/or regulatory requirements of processing information and/or Vestle’s right for the establishment, exercise or
defense of legal claims.
Please note that restricting the processing of your personal information may adversely impair Vestle’s ability to provide
you with any of the products and services you may have requested.
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Right to object and right to opt out
You may object on grounds relating to your particular situation, to the processing of your personal information and for
profiling which is based on the ground of our legitimate interest. You may choose not be subject to a decision based
solely on automated processing and profiling.
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Subject to exceptions, Vestle will stop processing your personal information except to the extent that Vestle (i) won’t
be able to perform and/or provide its duties and/or services; (ii) is required to process your personal information for
regulatory and/or legal purposes; (iii) is required to maintain adequate business records or maintain adequate records
for Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Please note that objecting and/or opting – out may adversely affect Vestle’s ability to provide you with any of the
services you have requested.

Right of erasure
You may ask Vestle to erase your personal information based on the following grounds:






The personal information is no longer necessary for the purposes for which it was collected and/or processed.
Where the processing of information is based solely on your consent and you have withdrawal your consent to
it.
Where you have objected to the processing of personal information and where Vestle do not have legitimate
grounds for further processing.
The processing of personal information is unlawful.
There should be compliance with Union or Member State law which requires such action.

Please note, should you request that Vestle erase your personal information, Vestle will no longer be able to provide
you with any of its services.
Vestle will erase your personal information except to the extent that Vestle is required (i) to hold your personal
information for regulatory and/or legal purposes, (ii) to maintain adequate business records and adequate records for
Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Right of notification
You have a right to be notified by Vestle in case of an information breach which has an adverse effect on your personal
information.

Cookies
What are cookies?
Cookies are used by nearly all websites. They are small text files placed on your device when you visit or using our
website (for the purpose of this Cookies notice Website shall also means our trading platform and mobile app) which
enables our systems to recognize your device and help us to provide you with better, faster, safer and customized
experience, including for advertising and marketing purposes.
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We use cookies to analyze traffic on our website, to track your activity and to help ensure you get the smoothest
possible experience when visiting our website. The information collected using cookies enables us to ensure we
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present you with options tailored to your preferences on your next visit and to enhance the experience of our services
on the website.
Cookies do not harm your device, they are not computer programs, can’t be executed as code and cannot be used to
disseminate viruses. They can only contain and transfer as much information as the users themselves have disclosed
to a website.
By using our website, you agree that we can place the following types of cookies on your device. Should you wish
to check, change, block or delete some and/or all of the cookies this can be managed and controlled within your
browser settings. For more information on how to do this please read below the “How to control your cookies”.

Types of cookies we use
Session cookies
Session cookies last only for the duration of your visit and are deleted when you close your browser. They usually store
an anonymous session ID allowing you to browse a website without having to log in to each page but they do not
collect any information from your computer. They facilitate tasks such as allowing a website to identify that a user of
a particular device is navigating from one page to another, supporting website security or basic functionalities.

Persistent cookies
Persistent cookies last after you have closed your browser, and allow us to remember your actions and preferences
and help us to understand how you arrive and use our website so we can better improve our services. They can be
used to provide information about numbers of visitors, the average time spent on a particular page and generally the
performance of the website. Sometimes persistent cookies are used to provide targeted advertising based on the
browsing history of the device.

First and third party cookies
First party cookies are those set by or on behalf of the website visited. All other cookies are third party cookies. We
use both first party and third party cookies.

Strictly necessary cookies
Cookies which are essential to enable you to use our website and use its features, and for ensuring the security of our
services. Without these cookies our services can’t be provided. These cookies do not gather information about you
that could be used for marketing or remembering where you visited while browsing the internet.
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Performance cookies
Cookies which collect information about your use of our website, for example which pages you visited most often.
They don't collect information that identifies you, although they may collect the IP address of the device used to access
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the site. The information is anonymous and is used to improve the website’s performance, the user’s experience and
for advertising optimization purposes.

Functionality cookies
These cookies allow our website to remember choices you make such as your user name, language or your region and
provide enhanced features. They may also be used to provide services you request, such as watching a video and can
also be used to remember changes you have made to text size, font and other parts of web pages that you can
customize. The information collected is anonymized (i.e. does not contain information by which an individual can be
identified) and does not track your browsing activity across other websites.

Targeting cookies
Cookies which collect several pieces of information about your browsing habits. They are usually placed by advertising
networks. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organizations such
as media publishers. These organizations do this in order to provide you with targeted adverts more relevant to you
and your interests.

Cookie name

Description

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Third party, functionality persistent cookie. Allows to contact visitors while using the
website and to recognize returning visitors to the website. For more information please visit
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

TS[HHHHHHHH]

A session, first party cookie, serves for verification and authentication of users’ requests.

__qca, mc

Persistent, third party cookies provided by Quantcast, used for targeting and traffic
measurement
purposes.
For
more
information
please
visit
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/.

__utma,
_utmb, Google analytics cookies, primarily used to track visits to any site which uses Google
_utmc,
_utmv, analytics. These cookie store information such as the number of visits made from your
_utmz, _px, _ga, _gid device and the duration; record custom variables for segmentation, explain how you have
reached our website and measure website’s traffic. These cookies do not contain any
personal information other than the IP address of your device. For more information please
visit
Google
at
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Third party, session cookie, provided by Hotjar, used for testing operations funnels. For
more information please visit https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.
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eft

A performance, first party persistent cookie, enabling to provide the website’s users
relevant content in accordance to their preferences.

Geoip

A session first party cookie, validating the country of the IP address in use. This cookie does
not contain any personal information other than the IP address of users’ device.

has_js

A performance, first party session cookie, validating whether users’ browsers support
JavaScripts.

hplang

A functionality, first party session cookie, enabling presenting the website in the user’s
preferred language.

Snap

Performance and functionality, third party persistent cookies, supporting the website’s chat
box capabilities. No personal information is collected apart from the users’ email address,
which are provided by the users themselves. For more information please visit
https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/.

Social media

We use Facebook, Linkedin, twitter and Snapchat remarketing services to advertise our
content, products and services. For more information about these cookies and on how to
manage them please visit:
Facebook at https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn at https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter at https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat at https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
We use the Google AdWords remarketing service to advertise our products and services on
other websites to previous visitors to our website. This could be in the form of an
advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network.
The Cookies are valid for 30 days from creation. This is a third party cookie. For more
information please visit Google's Ads Settings at https://adssettings.google.com.

logglytrackingsession

A functionality, third party session cookie, used for debugging and troubleshoot purposes.
For more information please visit https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

A functionality third party cookie, used for website’s performance measurement and
optimization. For more information please visit https://vwo.com/knowledge/what-are-thecookies-stored-by-vwo/.
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Google Adwords
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emerp

First party cookies, persistent until being deleted by the user. Used for purposes of
marketing tracking, synchronization and optimization. No personal information is collected
apart for users’ email address which being provided by the users themselves once they
register to receive the Company’s services and products.

aspxroles

A session, performance and functionality first party cookie, enables users to perform
authorized functions.

Cs; B; db; version; Persistent, strictly necessary and performance first party cookies, enabling static content
MinDealGroupId; sd routing parameters to improve performance.
A strictly necessary, performance and functionality, session first party cookie, used for
keeping users logged in while in session.

cdn

A performance, persistent first party cookie, enables to base URL for static content to
improve performance.

db

A strictly necessary, persistent, first party cookie, allows to provide users with relevant texts
and images.

FXnetWeb

A persistent, strictly necessary, functionality, first party cookie, creating authentication
token to improve Functionality.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

A persistent, functionality first party cookie, used for saving users preferences for improving
services functionality.

IsCSMPush

A functionality, persistent first party cookie, for the purpose of testing operation to improve
services functionality.

JWT-Authority

A persistent, functionality first party cookie, used for registration purposes from mobile
devices.

Language, LID

A functionality, strictly necessary persistent first party cookies, used for saving users
preferences to improve services functionality.

LoginReason

A persistent first party cookie, used for troubleshooting purposes.

NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Persistent, first party cookies, used for optimizing purposes of the trading platform over
mobile devices.

RmData

A persistent, performance and functionality first party cookie, used as authentication token
to improve Functionality and performance.
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ASP.NET_SessionId
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RememberMe

A persistent, performance and functionality first party cookie used for the maintenance of
users preferences to improve functionality and performance.

UserDeviceInformati
on; ViewMode

Persistent, strictly necessary first party cookies, used for mobile UI support.

Csmg

A strictly necessary, performance and functionality first party cookie used for keeping users
logged in to the system.

FXNET_SessionId

A persistent, strictly necessary first party cookie, used as server session identifier for keeping
users logged in.

Please note that:





Some of our services will not function if your browser does not accept cookies.
Where a cookie is a third party cookie please visit the providers’ website for more information.
Unless mentioned otherwise on the description column no personal information is collected.
The above information is subject to changes from time to time.

How to control your cookies
Most web browsers will accept cookies but if you would rather we didn’t collect information in this way you can always
choose to accept all or some, or reject cookies in your browser's settings. However, rejecting all cookies means that
you may not be able to take full advantage of some or all of our website's features.
You can manage your cookies set by any website through the browser settings on each browser you use, on each
device you use to access our website, and you can also allow cookies from specific websites only by making them
“trusted websites” in your Internet browser.
Should you wish not to receive cookies that are not strictly necessary to perform basic features of our website, you
may choose to opt-out by changing your browser settings. For more information generally on cookies, including how
to disable them, please refer to https://www.aboutcookies.org/.

Links
When you use the Vestle website, you may be able to link to third party websites or apps. This Privacy Policy does not
apply to nor endorse those third party sites or apps, and Vestle is not responsible for any personal information
collected and/or processed and/or shared by third parties via those other websites or apps.
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Third party sites or apps which have links to Vestle will govern the use of personal information you submit to them,
which may also be collected by cookies when you visit or use them. We do not endorse nor accept any responsibility
and/or liability for the privacy practices of such third parties. Other websites and apps have separate and independent
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privacy policies and therefore we highly recommend you to review the policies and regulations of each site and app
you visit before submitting your personal information.

Security
Vestle makes efforts to maintain appropriate safeguards in order to ensure that the security, integrity and privacy of
the personal information that you have provided is not misused. Such measures and safeguards include encryption
during information transmission, strong authentication mechanisms and the separation of machines and information
to provide secure areas. While such systems and procedures significantly reduce the risk of security breaches and the
inappropriate use of personal information, they do not provide absolute security. Vestle will review regularly its
security measures in order to effectively eliminate the likelihood of any form of misuse where necessary.

Amendments to policy
Vestle may change and update the terms of this Privacy from time to time. All changes will take effect seven (7) days
after their initial posting on the Website, unless Vestle amends the Privacy Policy to comply with legal or regulatory
requirements. In the latter cases the amendments will become effective as required, or ordered.
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Governing Law
In respect of issues not addressed in the present Privacy Policy, the law of Cyprus will apply and the competent court
for the settlement of any dispute which may arise in respect of this privacy policy shall be the District Court of the
district in which the Company’s headquarters are located.

