
Πολιτική απορρήτου
Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ εσάς, του χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου και
της Orenda Financial Services Limited (Orenda), του συλλέκτη και επεξεργαστή των
πληροφοριών που παρέχονται από εσάς μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Η Orenda
αναλαμβάνει την το απόρρητο των πληροφοριών σας πολύ σοβαρά. Η παρούσα πολιτική
απορρήτου ισχύει για τη χρήση οποιωνδήποτε και όλων των δεδομένων που συλλέγονται
από την μας ή που παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ορισμοί και ερμηνεία

Δεδομένα
Τα δεδομένα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας.
Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που προβλέπονται στους
σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι την οδηγία
96/46/ΕΚ (οδηγία για την προστασία των δεδομένων) ή τον ΓΚΠΔ, καθώς και κάθε εθνικό
ΓΚΠΔ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ). 2016/679. Η Orenda
Financial Services Limited (12404984) είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει
συσταθεί στην Αγγλία. και της Ουαλίας, με έδρα το St Martins House, 1 Gresham Street,
Λονδίνο, Αγγλία, EC2V 7BX.

Στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετική ερμηνεία:
Οι αναφορές σε υποπαράγραφοι, ρήτρες, πίνακες ή παραπομπές σε υπο-διατάξεις, ρήτρες,
πίνακες ή παραρτήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου. περιλαμβάνει επιχειρήσεις,
εταιρείες, κρατικές οντότητες, καταπιστεύματα και συμπράξεις. η αναφορά σε οποιαδήποτε
νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε διάταξη του νόμου. οι επικεφαλίδες και οι
υπότιτλοι δεν αποτελούν μέρος της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απορρήτου
Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες της Orenda και των χρηστών
με σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο. Δεν επεκτείνεται σε οποιουσδήποτε ιστότοπους
στους οποίους μπορεί να γίνει πρόσβαση από αυτόν τον Ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, τυχόν συνδέσμων που ενδέχεται να παρέχουμε σε ιστότοπους κοινωνικής
δικτύωσης.

Για τους σκοπούς των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων, η Orenda είναι ο
"υπεύθυνος δεδομένων". υπεύθυνος επεξεργασίας". Αυτό σημαίνει ότι η Orenda καθορίζει
τους σκοπούς για τους οποίους, και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των
Δεδομένων σας.

Δεδομένα που συλλέχθηκαν
Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα Δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικά
δεδομένα, από εσάς: Πληροφορίες επικοινωνίας, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου, οικονομικές πληροφορίες, όπως αριθμοί
πιστωτικών/χρεωστικών καρτών- διεύθυνση IP (συλλέγεται αυτόματα)- λειτουργική
σύστημα (συλλέγεται αυτόματα)- σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική
απορρήτου.



Πώς συλλέγουμε δεδομένα
Συλλέγουμε Δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:
● τα δεδομένα μας δίνονται από εσάς,
● και τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα.

Τα δεδομένα σας θα συλλέγονται με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα όταν επικοινωνείτε
μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας, από τηλέφωνο, ταχυδρομείο, e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο
μέσο- ή όταν εγγράφεστε και δημιουργείτε λογαριασμό για να λαμβάνετε
προϊόντα/υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η περίπτωση συλλέγεται σύμφωνα με την
παρούσα πολιτική απορρήτου. Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα στο βαθμό που
έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, θα περιλαμβάνουν για παράδειγμα πληροφορίες ( IP
διεύθυνση, ημερομηνία, ώρα, συχνότητα) σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Οι
πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να κάνουμε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και την πλοήγηση
του ιστοτόπου.

Η χρήση των Δεδομένων από εμάς
Οποιαδήποτε ή όλα τα παραπάνω Δεδομένα ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά
καιρούς προκειμένου να σας παρέχουμε τα εξής την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και
εμπειρία κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με
το παρόν απόρρητο
πολιτικής.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς, εάν το
κρίνουμε απαραίτητο για τους νόμιμους συμφέροντα. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό,
έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. ενότητα με τίτλο "Τα
δικαιώματά σας" παρακάτω).

Με ποιον μοιραζόμαστε δεδομένα
Ενδέχεται να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με τις ακόλουθες ομάδες ατόμων για τους
ακόλουθους λόγους:
● οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου μας ή τις θυγατρικές μας
● τη νομική οντότητα υπό το εμπορικό σήμα που έχετε υποβάλει αίτηση για τον λογαριασμό
ή την κάρτα σας
● τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μας παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
● για να διασφαλίσουμε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου περί καταπολέμησης της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
● τις αρμόδιες αρχές, εάν οι αρχές ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να τις
παρέχουμε βάσει του νόμου- Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα θα παρέχονται σύμφωνα με
την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων
Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των Δεδομένων σας,
για παράδειγμα:
Η πρόσβαση στο λογαριασμό σας ελέγχεται από έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα
χρήστη που είναι μοναδικό για εσάς. Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα σας σε ασφαλείς
διακομιστές. Τα στοιχεία πληρωμής κρυπτογραφούνται με τη χρήση τεχνολογίας SSL



(συνήθως θα βλέπετε ένα εικονίδιο κλειδαριάς ή μια πράσινη γραμμή διευθύνσεων (ή και τα
δύο) στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία.
Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε
υποψίας παραβίασης δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε κατάχρηση ή απώλεια ή
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενημερώστε μας αμέσως
επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@orenda.finance Εάν θέλετε λεπτομερείς πληροφορίες από την Get Safe
Online για το πώς να προστατεύετε τις πληροφορίες σας και τους υπολογιστές και τις
συσκευές σας από απάτες, κλοπές ταυτότητας, ιούς και πολλά άλλα διαδικτυακά
προβλήματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.getsafeonline.org. Το Get Safe Online
υποστηρίζεται από HM Government και κορυφαίες επιχειρήσεις.

Διατήρηση δεδομένων
Εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης, θα
διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο στο συστήματα για το χρονικό διάστημα που είναι
απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική
απορρήτου ή μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων. Ακόμα και αν διαγράψουμε τα
Δεδομένα σας, ενδέχεται να παραμείνουν σε εφεδρικά ή αρχειακά μέσα για νομικούς,
φορολογικούς ή κανονιστικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα Δεδομένα σας:
δικαίωμα πρόσβασης - το δικαίωμα να ζητήσετε (i) αντίγραφα των πληροφοριών που
διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή, ή (ii) να τροποποιήσουμε, να επικαιροποιήσουμε ή να
διαγράψουμε τις εν λόγω πληροφορίες. Εάν σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες
που διατηρούμε σχετικά με εσάς, δεν θα σας χρεώσουμε γι' αυτό, εκτός εάν το αίτημά σας
είναι "προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό". Σε περίπτωση που μας επιτρέπεται από το νόμο
να το πράξουμε, μπορούμε να αρνηθούμε το αίτημά σας. Εάν αρνηθούμε το το αίτημά σας,
θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.
Δικαίωμα διόρθωσης - το δικαίωμα διόρθωσης των Δεδομένων σας εάν είναι ανακριβή ή
ελλιπή.
Δικαίωμα διαγραφής - το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα
Δεδομένα σας από τα συστήματά μας.
Δικαίωμα να περιορίσουμε τη χρήση των Δεδομένων σας - το δικαίωμα να μας "μπλοκάρετε"
από τη χρήση των Δεδομένων σας ή να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - το δικαίωμα να ζητήσετε να μετακινήσουμε, να
αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε τα Δεδομένα σας.
Δικαίωμα εναντίωσης - το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση των Δεδομένων σας από εμάς,
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που τα χρησιμοποιούμε για τους νόμιμους
συμφέροντα.

Για να κάνετε ερωτήσεις, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που
αναφέρονται ανωτέρω ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την την επεξεργασία των
Δεδομένων σας (όπου η συγκατάθεση είναι η νομική μας βάση για την επεξεργασία των
Δεδομένων σας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: info@orenda.finance Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο



υποβάλλετε ένα παράπονο στο σε σχέση με τα Δεδομένα σας αντιμετωπίζεται από εμάς,
μπορείτε να παραπέμψετε την καταγγελία σας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, πρόκειται
για το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του ICO είναι
στον ιστότοπό τους στη διεύθυνση https://ico.org.uk/. Είναι σημαντικό τα δεδομένα που
διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και τρέχοντα. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε εάν τα
Δεδομένα σας αλλάζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία τα διατηρούμε.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί, κατά καιρούς, να παρέχει συνδέσμους προς άλλους
δικτυακούς τόπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστοσελίδες και δεν είμαστε
υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν
επεκτείνεται στη χρήση αυτών των ιστότοπων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την
πολιτική ή τη δήλωση απορρήτου άλλων ιστότοπων πριν από τη χρήση τους.

Αλλαγές στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων
Η Orenda μπορεί, κατά καιρούς, να επεκτείνει ή να μειώσει την επιχείρησή της και αυτό
μπορεί να περιλαμβάνει την πώληση ή/και την μεταβίβαση του ελέγχου του συνόλου ή
μέρους της Orenda. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες, εφόσον είναι σχετικά
με οποιοδήποτε τμήμα της επιχείρησής μας που μεταβιβάζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, θα είναι
μεταβιβάζονται μαζί με το εν λόγω μέρος και ο νέος ιδιοκτήτης ή το νέο μέρος που θα ασκεί
τον έλεγχο, σύμφωνα με τους όρους της της παρούσας πολιτικής απορρήτου, θα επιτρέπεται
να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους μας παρασχέθηκαν αρχικά.
Εμείς ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε Δεδομένα σε υποψήφιο αγοραστή της
επιχείρησής μας ή οποιουδήποτε μέρους της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα λαμβάνουμε
μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου σας.

Γενικά
Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας πολιτικής απορρήτου
σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα που
απορρέουν από την παρούσα πολιτική απορρήτου, όταν πιστεύουμε εύλογα ότι δεν θα
επηρεαστούν τα δικαιώματά σας. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή κρίνει ότι
οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας πολιτικής απορρήτου (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης)
είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θα είναι,
στο βαθμό που απαιτείται, θεωρείται ότι διαγράφεται και η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα
των λοιπών διατάξεων της παρούσας πολιτικής απορρήτου δεν θα επηρεαστούν. Εκτός εάν
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, καμία καθυστέρηση, πράξη ή παράλειψη ενός μέρους κατά
την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου μέσου θα θεωρηθεί παραίτηση από το εν
λόγω ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο. Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται και θα
ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Όλα τα διαφορές που
προκύπτουν από τη συμφωνία θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών
και ουαλικών δικαστηρίων.Ουαλίας.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου
Η Orenda διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική απορρήτου όπως
κρίνουμε απαραίτητο κατά καιρούς ή όπως μπορεί να απαιτείται από το νόμο. Οποιεσδήποτε
αλλαγές θα δημοσιεύονται αμέσως στον Ιστότοπο και θεωρείται ότι έχετε αποδεχτείτε τους
όρους της πολιτικής απορρήτου κατά την πρώτη σας χρήση του Ιστότοπου μετά τις αλλαγές.



Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Orenda μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση info@orenda.finance.

This document is a machine translation from the English original available on the website. In
the event of a conflict between this text and the English original, the English original shall
prevail.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο που διατίθεται στον
ιστότοπο. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του παρόντος κειμένου και του αγγλικού
πρωτοτύπου, υπερισχύει το αγγλικό πρωτότυπο.


