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Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 

Η ETX Capital αναγνωρίζει τη ζωτική σημασία της προστασίας των προσωπικών και οικονομικών σας δεδομένων και 
συμμορφώνεται με τις αρχές του Νόμου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Act 1998), εφεξής “Ο Νόμος”. Αυτό μας 
επιτρέπει να σας παρέχουμε ένα ασφαλή δικτυακό τόπο για τις συναλλαγές σας. Η παρούσα πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά, σέβεται την 
ιδιωτικότητά σας και διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα συνεχώς. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και πρακτικές μας σχετικά με τα 
προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο που θα τα διαχειριστούμε. Με την επίσκεψη/πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο 
αποδέχεστε και συναινείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων. 

 

1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων 
Μπορεί να μας παράσχετε πληροφορίες μέσω της χρήσης του ιστοχώρου μας, τη συμπλήρωση φόρμας στο δικτυακό 
τόπο ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, e-mail ή με άλλο τρόπο. Συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες που 
παρέχετε όταν εγγράφεστε στον ιστοχώρο μας, στις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, καθώς και όταν αναφέρετε κάποιο 
πρόβλημα στο δικτυακό μας τόπο. Το είδος των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει (μεταξύ άλλων) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, ΑΦΜ, 
διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, απασχόληση και εισόδημα, πληροφορίες πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, 
ιστορικό συναλλαγών και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών. Για τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις, 
μπορεί επίσης να ζητήσουμε οικονομικές πληροφορίες όπως ετήσιο εισόδημα, διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία και 
διαθέσιμο κεφάλαιο για ανάληψη κινδύνου. Επιπροσθέτως, μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από 
εξωτερικές πηγές. 

 

2. Cookies 
Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την 
εμπειρία χρήσης του ιστοχώρου για τους πελάτες μας καθώς και για να γνωρίσουμε τους πελάτες μας καλύτερα. Για 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα 
χρησιμοποιούμε, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα για τα Cookies. 

 

3. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων 
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας 

• Αποτίμηση της καταλληλότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε  

• Ενεργοποίηση και εξυπηρέτηση του λογαριασμού σας 

• Διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας και παροχή προς εσάς των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που 
ζητάτε από εμάς 

• Παροχή προς εσάς πληροφοριών σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε και που σχετίζονται με 
αυτά για τα οποία έχετε ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον 

• Ενημέρωσή σας για αλλαγές στις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας 

• Βελτίωση του δικτυακού μας τόπου. 
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4. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων 
Δεν πουλάμε, δεν δίνουμε σχετική άδεια χρήσης, ούτε αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους. 
Ωστόσο, μπορούμε, κατά την φυσιολογική λειτουργία της επιχείρησης, να μοιραζόμαστε επιλεγμένες πληροφορίες με 
τους ακόλουθους (που μπορεί να βρίσκονται εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής): 

• τις σχετικές ρυθμιστικές, κυβερνητικές ή νομικές αρχές, όπως αυτό απαιτείται από το νόμο 

• τους εξωτερικούς μας παρόχους πληροφοριών και επαλήθευσης που σχετίζονται με χρέη/πιστώσεις, όπως 
απαιτείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες 

• τους ασφαλιστές, πράκτορες, παρόχους υπηρεσιών, ειδικούς συμβούλους, προμηθευτές και υπεργολάβους μας 
που μας παρέχουν ασφαλιστικές, διοικητικές, χρηματοοικονομικές, επικυρωτικές, ερευνητικές ή άλλες 
υπηρεσίες 

• τους επαγγελματίες συμβούλους, όπως τους δικηγόρους μας, είτε σε σχέση με τις όποιες τρέχουσες ή επικείμενες 
νομικές διαδικασίες, είτε για να ασκήσουμε/υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα, καθώς και τους 
ελεγκτές/λογιστές μας με σκοπό να εκπληρώσουμε τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας σχετικά με αναφορές 
οικονομικών στοιχείων, 

• τους χρηματομεσίτες, με τους οποίους διατηρούμε αμοιβαία σχέση, 

• με οποιοδήποτε μέλος του ομίλου, όπως τις θυγατρικές μας, τη μητρική εταιρεία μας καθώς και τις θυγατρικές της 
και τους διαδόχους δικαιωμάτων της επιχείρησής μας. 

 

5. Ασφάλεια 
Η ETX Capital αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία των δεδομένων σας. Η ETX Capital έχει λάβει μέτρα και 
προβλέψεις για να προστατεύσει την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. 

 

6. Τα Δικαιώματά σας 
Δεν είστε υποχρεωμένοι να καταθέσετε τις προσωπικές πληροφορίες που σας ζητούνται. Όμως, η μη αποκάλυψη των 
προσωπικών σας πληροφοριών μετά από αίτημά μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία από μέρους μας να 
σας παράσχουμε το προϊόν ή υπηρεσία που ζητήσατε ή τη συνέχιση διατήρησης του λογαριασμού σας. 

Ο ιστοχώρος μας μπορεί, από καιρού εις καιρό, να περιλαμβάνει συνδέσμους από και προς ιστοχώρους 
συνεργαζόμενων δικτύων, διαφημιστών ή συνεργατών μας. Αν ακολουθήσετε σύνδεσμο προς κάποιο από τους εν λόγω 
ιστοχώρους, παρακαλούμε σημειώσετε ότι αυτοί οι ιστοχώροι διαθέτουν τη δική τους πολιτική προσωπικών δεδομένων 
και ότι δεν θα αποδεχθούμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα για αυτές τις πολιτικές. Παρακαλούμε να ελέγξετε αυτές 
τις πολιτικές πριν καταθέσετε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστοχώρους. 

 

7. Πρόσβαση σε Πληροφορίες 
Ο «Νόμος» σάς παρέχει το δικαίωμα στην πρόσβαση σε πληροφορίες που διατηρούνται σχετικά με εσάς. Το δικαίωμά 
σας στην πρόσβαση μπορεί να εξασκηθεί σύμφωνα με το «Νόμο». Για την όποια αίτηση πρόσβασης μπορεί να ζητηθεί 
οικονομικό αντίτιμο προκειμένου να καλύψει το κόστος μας για την παροχή των λεπτομερειών που σχετίζονται με τις 
πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. 
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8. Αλλαγές στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων μας 
Οι όποιες αλλαγές μπορεί να γίνουν στην πολιτική προσωπικών δεδομένων μας στο μέλλον, θα αναρτηθούν σε τούτη τη 
σελίδα και, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα ειδοποιηθείτε και με e-mail. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά για 
πιθανές ανανεώσεις και αλλαγές στην πολιτική προσωπικών δεδομένων μας 

 

9. Επικοινωνία 
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προσωπικών δεδομένων μας, παρακαλούμε στείλετε e-mail στο: 

customerservice@etxcapital.co.uk. 
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