
 

 

Αναλυτική Δήλωση περί Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα δήλωση ισχύει για την Paysafe Group plc και τις εταιρείες του ομίλου της, οι οποίες ενίοτε 
χρησιμοποιούν εμπορικές επωνυμίες όπως Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill και 
NETELLER. Κατάλογος των βασικών θυγατρικών της Paysafe διατίθεται εδώ. Κάθε αναφορά στην 
Paysafe (ή η χρήση της λέξης «Εμείς») περιλαμβάνει τις παραπάνω εταιρείες και κάθε σχετική 
συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου, κατάλογο των οποίων μπορείτε να λάβετε μέσω της ενότητας 
«Επικοινωνήστε μαζί μας». Η Paysafe δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο και θα 
λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων γίνεται με ασφάλεια, καθώς και ότι συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Ως «Εσείς» στην παρούσα δήλωση νοείται κάθε 
πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρόσβασης ή υποβάλλει αίτηση χρήσης των Υπηρεσιών Paysafe (όπως 
ορίζονται στη συνέχεια) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό μιας επιχείρησης.  Περιλαμβάνονται, σε 
σχέση με κάθε πελάτη ή υποψήφιο πελάτη της Paysafe, κάθε μεμονωμένος έμπορος και κάθε εντολέας, 
οι γενικοί και οικονομικοί διευθυντές, κάθε άλλος διευθυντής και στέλεχος, οι μέτοχοι, οι εταίροι και οι 
δικαιούχοι ενός πελάτη, καθώς και κάθε μέλος του προσωπικού με δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης των 
Υπηρεσιών Paysafe για λογαριασμό ενός πελάτη. 
  
Η παρούσα δήλωση (καθώς και οι όροι χρήσης μας που ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες που 
μπορεί να αγοράσετε ή να χρησιμοποιείτε) ισχύει για: 

 τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου/ της πύλης που σας παρέχονται όταν επισκέπτεστε τους 
ιστότοπους, τις πύλες ή τα πεδία πληρωμής μας που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στους 
ιστότοπούς τους, 

 Στις περιπτώσεις που υποβάλλετε αίτηση για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Paysafe ή/και 
χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
προγραμμάτων επιβράβευσης και πιστών πελατών, βάσει πόντων ή άλλως («Πίστη» ή 
«Προσφορά»)’));  

 τη χρήση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τερματικών και εφαρμογών για κινητά και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές που παρέχει η Paysafe και 

 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων SMS, 
τηλεφωνικής επικοινωνίας, επικοινωνίας μέσω ιστότοπου/ πύλης και άλλης επικοινωνίας ανάμεσα σε 
εσάς και την Paysafe. 
 

Συλλογικά, αυτά αναφέρονται στην παρούσα δήλωση ως «Υπηρεσίες Paysafe»”.  

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα δήλωση προκειμένου να κατανοήσετε τις 
πολιτικές και τις πρακτικές μας όσον αφορά τις πληροφορίες που σας αφορούν και τον τρόπο με τον 
οποίο θα τις επεξεργαζόμαστε. Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών Paysafe, αποδέχεστε 
τη συλλογή, τη χρήση και τη μεταβίβαση των πληροφοριών σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Η Paysafe εφαρμόζει μια «πολυεπίπεδη 
προσέγγιση» για την επεξήγηση των πρακτικών προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, σύμφωνα με τις 
συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό σημαίνει ότι καταβάλλουμε προσπάθειες να σας παρέχουμε 
μόνο όσες πληροφορίες περί ιδιωτικού απορρήτου σχετίζονται με την Υπηρεσία Paysafe που 
χρησιμοποιείτε, καθώς και ότι συχνά, για τον σκοπό αυτόν, θα χρησιμοποιούμε μόνο «συνοπτικές» 
πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Η παρούσα, ωστόσο, είναι η αναλυτική δήλωση μας περί 
προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Για τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία του 
ιδιωτικού απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που 
παρατίθενται στο τέλος της παρούσας δήλωσης. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ 

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα που 
συλλέγουμε από εσάς. 

https://www.paysafe.com/regulatory-disclosure/


 

 

Προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά μοναδικό τρόπο 
για τον προσδιορισμό ενός μόνο προσώπου. Η Paysafe συλλέγει επίσης μη προσωπικά δεδομένα ή 
μπορεί να ανωνυμοποιεί προσωπικά δεδομένα προκειμένου να τα καθιστά μη προσωπικά. Τα μη 
προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που δεν παρέχουν τη δυνατότητα προσδιορισμού ενός 
συγκεκριμένου προσώπου. Συμφωνείτε ότι η Paysafe μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει, να 
χρησιμοποιεί, μα μεταφέρει και να γνωστοποιεί μη προσωπικά δεδομένα για κάθε εύλογο 
επιχειρηματικό σκοπό, π.χ. η χρήση συγκεντρωτικών πληροφοριών συναλλακτικού χαρακτήρα για 
εμπορικούς σκοπούς, όπως η ανάλυση τάσεων και η χρήση αναλύσεων δεδομένων για την απόκτηση 
γνώσεων και μιας γενικότερης ιδέας σχετικά με τη χρήση και τις μεθόδους πράξεων πληρωμής. Όποτε 
η Paysafe χρησιμοποιεί ή/και γνωστοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες ή πληροφορίες συναλλακτικού 
χαρακτήρα για την κατάρτιση και την παροχή συλλογών, αναλύσεων και άλλων αναφορών 
συγκεντρωτικών πληροφοριών και ανωνυμοποιημένων πληροφοριών, θα το πράττει υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει λάβει εύλογα μέτρα ώστε να αποφεύγεται ο προσδιορισμός i) οποιουδήποτε 
πελάτη της Paysafe πλην του πελάτη για τον οποίο η Paysafe καταρτίζει τη συλλογή, την ανάλυση ή 
άλλη αναφορά ή ii) οποιωνδήποτε συναλλαγών περιλαμβάνονται στην κατάρτιση οποιασδήποτε 
συλλογής, ανάλυσης ή άλλης αναφοράς. Σύμφωνα με την παρούσα δήλωση, πληροφορίες που 
συλλέγονται μέσω cookies και με παρεμφερείς τεχνολογίες θεωρούνται μη προσωπικά δεδομένα στον 
βαθμό που δεν τις συνδυάζουμε με προσωπικά δεδομένα. Στον βαθμό που οι διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου internet (IP) (ή παρόμοια αναγνωριστικά) ορίζονται σαφώς ως προσωπικά δεδομένα 
σύμφωνα με οποιοδήποτε εθνικό δίκαιο και όποτε το εν λόγω εθνικό δίκαιο ισχύει για τις Υπηρεσίες 
Paysafe, θα διαχειριζόμαστε τα εν λόγω αναγνωριστικά ως προσωπικά δεδομένα.    

Επισημαίνεται ότι η Paysafe παρέχει υπηρεσίες τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές όσο και σε 
επιχειρήσεις, καθώς και ότι η παρούσα δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ισχύει και στις 
δύο περιπτώσεις και θα πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται αναλόγως.  

Συλλογή των πληροφοριών σας 

Συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες: 

Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε: λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία, 
συμπεριλαμβανομένων προσωπικών και οικονομικών δεδομένων που μας παρέχετε όπως όταν εσείς 
(ή η επιχείρησή σας):  ζητάτε πληροφορίες ή υποβάλλετε αίτηση για Υπηρεσίες Paysafe, κάνετε 
εγγραφή για τη χρήση Υπηρεσιών Paysafe ή/και χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Paysafe, όταν αποστέλλετε 
ή/και αποθηκεύετε πληροφορίες σε εμάς κατά τη χρήση Υπηρεσιών Paysafe, καθώς και όταν 
επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ιστότοπου ή πύλης ή τηλεφώνου ή με 
άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν: 

 τα στοιχεία σας ή τα στοιχεία του πελάτη σας, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή/και φωτογραφία, διεύθυνση, 
εθνικότητα και χώρα διανομής, 

 τον αριθμό κύριου λογαριασμού της κάρτας, την ημερομηνία λήξης της κάρτας, τον κωδικό CVC 
(κωδικός επαλήθευσης κάρτας), τα στοιχεία τράπεζας ή/και του εκδότη της κάρτας, 

 στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε είδη αγοράζονται, όπως τον τόπο αγοράς, την αξία, την ώρα και τυχόν 
σχόλια που υποβάλλονται σε σχέση με την εν λόγω αγορά, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών 
δεδομένων σχετικά με ταξίδια όταν εσείς ή ο πελάτης πραγματοποιείτε συναλλαγές για την αγορά 
αεροπορικών εισιτηρίων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 

 πόντους ή επιβραβεύσεις που αποκομίζονται ή εξαγοράζονται σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Πιστών 
Πελατών, 

 κάθε άλλη πληροφορία που παρέχετε εσείς ή ο πελάτης σας. 
 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς: Η Paysafe λαμβάνει και αποθηκεύει ορισμένες 
πληροφορίες όποτε συνδιαλέγεστε με την Paysafe, όπως για παράδειγμα μέσω «cookies» ή 
παρεμφερών τεχνολογιών. Λαμβάνουμε επίσης κάποιες πληροφορίες όταν το πρόγραμμα περιήγησής 
σας αποκτά πρόσβαση σε Υπηρεσίες Paysafe ή διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που παρέχει η 



 

 

Paysafe ή που παρέχεται για λογαριασμό της Paysafe σε άλλους ιστότοπους ή όταν κάνετε κλικ σε 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνουν: 

 τεχνικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της 
συσκευής σας στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες σύνδεσής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος 
περιήγησής σας, η ρύθμιση ζώνης ώρας, οι τύποι και οι εκδόσεις των προσθηκών για το πρόγραμμα 
περιήγησής σας, η πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος, 
 

 πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας ή σχετικά με το αν ανοίξατε κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα, 
συμπεριλαμβανομένων των Ενιαίων Εντοπιστών Πόρων (URL), των ευρετηρίων ιστοθέσεων προς, 
μέσω και από τον ιστότοπό μας (περιλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας), προϊόντα ή υπηρεσίες 
που είδατε ή αναζητήσατε, χρόνους απόκρισης σελίδας, σφάλματα λήψης, διάρκεια επισκέψεων σε 
κάποιες σελίδες, πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και mouse-overs) και 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την έξοδο από την ιστοσελίδα και οποιονδήποτε αριθμό 
χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κλήσεων στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική σχετικά με τα Cookies παρακάτω, καθώς και 
τη χωριστή ενότητα για τα cookies στην παρούσα δήλωση, που επίσης παρατίθενται παρακάτω. Όταν 
υπάρχουν εγκαταστημένα cookies, οι πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένα cookies αφορούν 
συγκεκριμένα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τον ιστότοπο και μπορούν να ληφθούν απευθείας 
από συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα εν λόγω ηλεκτρονικά μηνύματα/ τους 
ιστότοπους. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο «Επικοινωνήστε μαζί μας». 

Εφαρμογές: Αν κάνετε λήψη ή χρησιμοποιείτε κάποιες εφαρμογές για κινητά ή Η/Υ που παρέχει η 
Paysafe, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τη συσκευή σας ή την 
υπηρεσία που χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το πότε πραγματοποιείται 
κάποια πράξη πληρωμής). Κάποιες συσκευές επιτρέπουν σε εφαρμογές την πρόσβαση σε 
πληροφορίες εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο (π.χ. GPS) Οι εφαρμογές μας για κινητά και Η/Υ 
ενδέχεται να συλλέγουν τις εν λόγω πληροφορίες από την κινητή συσκευή σας ή τον Η/Υ σας ανά πάσα 
στιγμή την ώρα που κάνετε λήψη ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας. Όταν απαιτείται, θα 
καταβάλλουμε πάντοτε προσπάθειες να σας ενημερώνουμε αν η πρόθεσή μας είναι να συλλέγουμε 
πληροφορίες εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης, όποτε απαιτείται, να εξασφαλίζουμε τη 
συγκατάθεσή σας εκτός αν ορίζεται άλλως από τον νόμο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 
πληροφορίες για κανονιστικούς σκοπούς, για τους δικούς μας ελέγχους δέουσας επιμέλειας, για να 
κατανοήσουμε καλύτερα τα συναλλακτικά πρότυπα και για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας. 

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες γνωστοποιήσεις: ενδέχεται να λαμβάνουμε 
πληροφορίες για εσάς και τη χρήση Υπηρεσιών Paysafe από εσάς όταν επικοινωνούμε μεταξύ μας, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ανοίγετε μηνύματα από εμάς καθώς και από τη χρήση 
ηλεκτρονικών αναγνωριστικών (ενίοτε γνωστά ως «αποτυπώματα συσκευής»), για παράδειγμα, 
διευθύνσεις ΙΡ ή αριθμούς τηλεφώνου. 

Εκδηλώσεις: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες που αφορούν εσάς και τη χρήση Υπηρεσιών 
Paysafe όταν κάνετε εγγραφή για κάποια εκδήλωση Paysafe. Κάνοντας εγγραφή για οποιαδήποτε 
εκδήλωση Paysafe συμφωνείτε ότι: η Paysafe μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες και 
βιντεοσκοπήσεις της εκδήλωσης οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν και εσάς για διανομή σε 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση και στα διαφημιστικά υλικά μας για μελλοντικές εκδηλώσεις. Κάθε 
εμπειρία που αποκομίζετε από συνεδρίες στις οποίες συμμετέχετε και συμβάλλετε μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί από εμάς (σε ανωνυμοποιημένη βάση) για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς 
περιορισμούς, καθώς και ότι η Paysafe μπορεί να συμπεριλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες όπως 
το όνομά σας, τον τίτλο και την εταιρεία σας σε οποιαδήποτε εφαρμογή για κινητά ή Η/Υ που 
χρησιμοποιείται σε σχέση με την εκδήλωση.  

Πληροφορίες από άλλες πηγές ενδέχεται να ανταλλάσουμε ή να λαμβάνουμε πληροφορίες που σας 
αφορούν με ή από άλλες πηγές και να τις προσθέτουμε στις πληροφορίες του λογαριασμού σας, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το πότε χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε από τους άλλους 
ιστότοπους που διαχειριζόμαστε ή άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε. Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά 
με τρίτα μέρη (όπως, για παράδειγμα, επιχειρηματικούς εταίρους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
εμπόρους, υπεργολάβους που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληρωμών και 
παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλύσεων, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης, 



 

 

οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης της απάτης) και 
ενδέχεται να λαμβάνουμε από αυτούς ή να παρέχουμε σε αυτούς πληροφορίες που σας αφορούν. Η 
χρήση οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης της απάτης 
επεξηγείται περαιτέρω στη συνέχεια.  

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι πληροφορίες σας (ως ανωτέρω) θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν εσάς (ή/και την 
επιχείρησή σας) και τις συναλλαγές σας. Αν μας παρέχετε πληροφορίες που περιλαμβάνουν ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα, για εσάς ή άλλα πρόσωπα, συμφωνείτε (και επιβεβαιώνετε ότι το πρόσωπο το 
οποίο αφορούν οι πληροφορίες έχει συμφωνήσει) ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 
πληροφορίες με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα δήλωση.     

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να ανταλλάσουμε τις πληροφορίες σας με άλλες εταιρείες του ομίλου 
Paysafe, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες συμβούλους, υπεργολάβους και 
τρίτους παρόχους υπηρεσιών προκειμένου: 

 Να συμβάλλουμε στην παροχή των Υπηρεσιών Paysafe σε εσάς και την επιχείρησή σας, καθώς και 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Paysafe προς εσάς ή σε χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα 
σε σχέση με τις Υπηρεσίες Paysafe που παρέχουμε σε εσάς (ή/και την επιχείρησή σας), 
 

 Να συντελέσουμε στη βελτίωση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης, 
ενδεικτικά, της βελτιστοποίησης των ιστότοπων/ πυλών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση πληροφοριών που εισάγετε σε φόρμες αλλά δεν τις υποβάλλετε σε 
εμάς, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου/ 
των ιστότοπών μας και επικοινωνώντας μαζί σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πελατών που 
σχετίζονται με τις εν λόγω φόρμες, 

 

 Να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που πιστεύουμε 
ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, 

 

 Να διαχειριζόμαστε και να ασκούμε τα δικαιώματά μας, να επιβάλλουμε τους όρους χρήσης μας ή κάθε 
άλλη υποχρέωση που απορρέει από συμβάσεις που έχουμε συνάψει μαζί σας (ή/και την επιχείρησή 
σας) για την παροχή Υπηρεσιών Paysafe, όπως: 
  

o η αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και της 
χρηματοοικονομικής σας κατάστασης (ή/και αυτήν της επιχείρησής σας) και κάθε 
συνδεδεμένου μέρους όπως διευθυντές, μέτοχοι και εντολείς. 

 
o η λήψη πληροφοριών που σας αφορούν από οργανισμούς παροχής πληροφοριών 

πιστοληπτικής ικανότητας και οργανισμούς πρόληψης της απάτης προκειμένου να 
διεξάγουμε ελέγχους σχετικά με την πιστοληπτική σας ικανότητα/ το πιστοληπτικό προφίλ και 
την ταυτότητά σας (ή/και της επιχείρησής σας) σε περιοδική βάση. Οι οργανισμοί θα 
καταχωρίζουν τις έρευνές μας, τις οποίες μπορούν να βλέπουν και άλλες εταιρείες που 
διεξάγουν τις δικές τους έρευνες πιστοληπτικής ικανότητας, και στον φάκελο της πιστοληπτικής 
σας ικανότητας θα τίθεται ένα «αποτύπωμα», είτε γίνετε δεκτός ως πελάτης είτε όχι. Όταν σας 
παρέχουμε υπηρεσίες για την επιχείρησή σας, εάν είστε Διευθυντής, θα ζητάμε επιβεβαίωση 
από οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας ότι η διεύθυνση κατοικίας 
που μας δηλώσατε είναι ίδια με αυτή που είναι καταχωρισμένη στο σχετικό μητρώο εταιρειών 
(όπου χρειάζεται). Για την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες, ενδέχεται να 
χρησιμοποιούμε αξιολογήσεις φερεγγυότητας. Η αίτησή σας θα αξιολογείται χρησιμοποιώντας 
στοιχεία οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας που σχετίζονται με 
κάθε πρόσωπο με το οποίο έχετε κοινό λογαριασμό ή παρεμφερή οικονομική σχέση. Εάν 
πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται από κοινού και δεν υφίσταται ήδη τέτοια σύνδεση, αυτή 
θα δημιουργηθεί στη συνέχεια. Αυτές οι συνδέσεις θα διατηρούνται μέχρι να υποβάλλετε μια 



 

 

«γνωστοποίηση αποσύνδεσης» στους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής 
ικανότητας. Όταν λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, θα παρέχουμε λεπτομερή στοιχεία των 
λογαριασμών σας σε οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς 
και το πώς τους διαχειρίζεστε. Εάν δεν εξοφλείτε ολοσχερώς και εγκαίρως τυχόν οφειλές, οι 
οργανισμοί παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας θα καταχωρίζουν τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε τον λογαριασμό 
σας ή/και οποιαδήποτε οφειλή μπορούν να παρέχονται σε άλλες εταιρείες από τους 
οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης της απάτης για 
τη διεξαγωγή παρόμοιων ελέγχων, καθώς και για τον εντοπισμό σας και την είσπραξη τυχόν 
οφειλών σας. Τα στοιχεία παραμένουν στα αρχεία των εν λόγω οργανισμών επί 6 έτη μετά το 
κλείσιμό τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν διακανονιστεί ή όχι. Εάν επιθυμείτε να λάβετε 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση οργανισμών παροχής πληροφοριών 
πιστοληπτικής ικανότητας, επικοινωνήστε μαζί μας,  

 
o καταγραφή και παρακολούθηση λεπτομερειών των συναλλαγών που διενεργείτε εσείς (ή/και οι 

πελάτες σας) σε σχέση με τις Υπηρεσίες Paysafe, 
 

o ανάλυση και αναφορά σχετικά με τη χρήση τυχόν υπηρεσιών Πιστών Πελατών που κάνετε εσείς 
(ή/και οι πελάτες σας), 
 

o διευκόλυνση της συλλογής ή εξαγοράς τυχόν πόντων ή εξαργύρωσης άλλων επιβραβεύσεων 
για οποιοδήποτε πρόγραμμα Πιστών Πελατών,  
 

o διαχείριση τυχόν περιπτώσεων αμφισβήτησης συναλλαγών, επιβραβεύσεων ή πόντων, 
 

o διαχείριση, διερεύνηση και διευθέτηση καταγγελιών ή 
 

o είσπραξη οφειλών ή σε σχέση με την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών σας, 
συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού σας, 

  

 Να προλαμβάνουμε, να προσδιορίζουμε και να διώκουμε την απάτη και αξιόποινες πράξεις ή να 
παρέχουμε βοήθεια σε άλλους σε παρόμοιες περιπτώσεις, 
 

 Για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση περιπτώσεων απάτης, εμείς και άλλοι οργανισμοί 
ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιούμε, από το Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλες χώρες, 
πληροφορίες που καταχωρίζονται από οργανισμούς πρόληψης της απάτης. Σε περίπτωση παροχής 
ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών ή/και σε περίπτωση που η Paysafe διαπιστώνει περιπτώσεις 
απάτης ή πιθανής απάτης, πληροφορίες που αφορούν εσάς (ή/και την επιχείρησή σας) ενδέχεται να 
διαβιβάζονται από εμάς σε οργανισμούς πρόληψης της απάτης ή κάθε άλλο τρίτο μέρος με το οποίο 
έχουμε ανταλλάξει τις πληροφορίες σας. Η Paysafe μπορεί επίσης να λαμβάνει πληροφορίες για εσάς 
από οργανισμούς ή υπηρεσίες πρόληψης της απάτης σε περιοδική βάση, ανεξάρτητα από το αν 
υπάρχουν υπόνοιες απάτης ή όχι. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την καταχώριση ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένα όπως ποινικά αδικήματα για τα οποία έχετε κατηγορηθεί. 
 

 Επίσης, η Paysafe συμμετέχει σε πρωτοβουλίες καταπολέμησης της απάτης, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν την αξιολόγησή σας (ή/και των πελατών σας), καθώς και την αξιολόγηση συναλλαγών 
ή/και τοποθεσιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων μερών 
(περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με τα εν λόγω τρίτα μέρη) για την παρακολούθηση 
συναλλαγών, τον προσδιορισμό πρακτικών που απαιτούν διερεύνηση ή άλλως την κατάρτιση προφίλ 
και αξιολόγηση της πιθανότητας διάπραξης απάτης, 
 

 Να παρέχουμε βοήθεια στη διάρκεια οποιασδήποτε έρευνας διεξάγει η Paysafe, άλλοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ή άλλα τρίτα μέρη σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για 
εγκληματική δραστηριότητα, 



 

 

 

 Να περιορίζουμε τον κίνδυνο της ασφάλειας των πληροφοριών, τον κίνδυνο τομέα ή τον πιστωτικό 
κίνδυνο, 

 

 Εάν κρίνουμε ότι παρουσιάζετε πιστωτικό ή άλλον κίνδυνο για την επιχείρησή μας, μπορεί να 
αποφασίσουμε να μην έχουμε δοσοληψίες μαζί σας ή/και να διακόψουμε κάθε υφιστάμενη δοσοληψία. 
Εάν έχουμε οποιαδήποτε υπόνοια απάτης ή άλλης αξιόποινης πράξης, ενδέχεται να σας καταγγείλουμε 
στις αρχές επιβολής του νόμου, σε οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης ή οργανισμούς πρόληψης 
της απάτης ή/και να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας άμεσα ή/και να συνδράμουμε άλλους 
να το πράξουν, 
 

 Να ενημερωνόμαστε για τις απόψεις σας σχετικά με τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τον ιστότοπο ή τους 
ιστότοπούς μας, 
 

 Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με σημαντικές μεταβολές ή βελτιώσεις στον ιστότοπο ή τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες μας, 
 

 Για να κατανοούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας, να διεξάγουμε αναλύσεις και συγκρίσεις, να 
δημιουργούμε προφίλ και ευκαιρίες εμπορικής προώθησης (περιλαμβανομένου του τρόπου που 
χρησιμοποιείτε εσείς ή/και οι πελάτες σας τις υπηρεσίες μας και για την καλύτερη εναρμόνιση των 
υπηρεσιών και των προσφορών εμπορικής προώθησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας). Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και ανταλλαγή μη προσωπικών δεδομένων για τη 
διευκόλυνση διακλαδικών αναλύσεων, την εμπειρία και τη χρήση σε επίπεδο πελατών, 
 

 Για να σας αποστέλλουμε προφορές που πιστεύουμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσες, 
συμπεριλαμβανομένων υλικών εμπορικής προώθησης και διαφήμισης, μέσω ταχυδρομείου, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κειμένων SMS ή άλλων μέσων, περιλαμβανομένων 
ηλεκτρονικών μέσων. Μπορεί να εκφράσετε την ένστασή σας κατά της εμπορικής προώθησης ανά 
πάσα στιγμή, όπως επεξηγείται στη συνέχεια, 
 

 Για να αναπτύσσουμε και να δοκιμάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες, 
 

 Για να συμμορφωνόμαστε με κάθε τοπική και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που 
αφορούν συστήματα πληρωμών με κάρτα και αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου και των 
ρυθμιστικών αρχών και 
 

 Όσον αφορά δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και παρόμοιες δραστηριότητας, 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς, ανεξάρτητα 
από το αν έχετε γίνει δεκτός ή συνεχίζετε να λαμβάνετε Υπηρεσίες Paysafe. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον 
να λαμβάνετε πληροφορίες εμπορικής προώθησης ή διαφήμισης από την Paysafe, ενημερώστε μας 
μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας». 
 

Σε περίπτωση που παρέχετε πληροφορίες για δημοσίευση ή προβολή σε περιοχές του ιστότοπου/ της 
πύλης που είναι προσβάσιμες στο κοινό ή που μεταδίδονται σε άλλους χρήστες του ιστότοπου/ της 
πύλης ή σε τρίτα μέρη, αντιλαμβάνεστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν αν χρησιμοποιηθούν από 
κάθε τρίτο μέρος το οποίο έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό.  Αυτές 
οι πληροφορίες αναρτώνται από εσάς με δική σας ευθύνη και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους 
όρους χρήσης του εν λόγω ιστότοπου. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ 

Δεν κοινοποιούμε σε κανένα πρόσωπο πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν 
προσωπικά, με εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παρούσα δήλωση, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

 Εντός του Ομίλου Paysafe; 
 



 

 

 Οργανισμοί παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας (εφόσον το επιτρέπουν 
οποιοιδήποτε Όροι Χρήσης ή άλλη σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω). Εάν επιθυμείτε να 
λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους οργανισμούς παροχής 
πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, επικοινωνήστε μαζί μας,  
 

 Οργανισμοί πρόληψης της απάτης (σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω), καθώς και το κέντρο 
αναφοράς περιπτώσεων απάτης (Action Fraud), το κέντρο αναφοράς περιπτώσεων οικονομικής 
απάτης (Financial Fraud Action) και η υπηρεσία ανταλλαγής πληροφοριών οικονομικής απάτης 
(Financial Fraud Bureau), 
 

 Τρίτα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εφόσον το επιτρέπουν οι Όροι Χρήσης ή άλλη 
σύμβαση): συμπεριλαμβάνεται το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο εσείς (ή η επιχείρησή σας) τηρείτε τον 
τραπεζικό λογαριασμό σας και τα συστήματα πληρωμών με κάρτα που διέπουν την έκδοση και χρήση 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καρτών χρέωσης, αγοράς ή άλλων καρτών πληρωμών, 
εναλλακτικά συστήματα πληρωμών και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο μπορεί να 
επεξεργάζεται πληρωμές και το οποίο δεν υπόκειται στον έλεγχο της Paysafe και για τις πράξεις ή τις 
παραλείψεις του οποίου η Paysafe δεν φέρει ευθύνη, 
 

 Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών: προμηθευτές που μας παρέχουν βοήθεια στην παροχή Υπηρεσιών 
Paysafe, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στην επεξεργασία παραγγελιών, την εκτέλεση 
παραγγελιών, την επεξεργασία πληρωμών, τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου 
ασφάλειας, τομέα και απάτης, καθώς και σε δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς 
και δημοσκόπησης που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Paysafe, 
 

 Όταν απαιτείται ή επιτρέπεται να το πράξουμε από τον νόμο: μπορεί να υποχρεούμαστε από τον 
νόμο να διαβιβάσουμε πληροφορίες για εσάς σε ρυθμιστικές αρχές και φορείς επιβολής του νόμου 
παγκοσμίως ή όταν αποφασίζουμε άλλως ότι ενδείκνυται ή είναι απαραίτητο να το πράξουμε. Αυτές οι 
κοινοποιήσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αιτήματα κρατικών ή δημοσίων αρχών ή από 
εμπορικούς οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να είχατε συναλλαγές και οι οποίοι επιδιώκουν να 
περιορίσουν τον κίνδυνο απάτης ή για τους σκοπούς επίλυσης διαφορών ή νομικών διαδικασιών, 
εθνικής ασφάλειας ή όποτε κρίνουμε ότι είναι προς το εθνικό ή το δημόσιο συμφέρον να το πράξουμε, 
 

 Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Η Paysafe μπορεί να προβαίνει στην αγορά ή την πώληση 
επιχειρηματικών μονάδων ή συνδεδεμένων εταιρειών.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να 
μεταβιβάζουμε τις πληροφοριών πελατών ως περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.  Χωρίς 
περιορισμό ως προς τα προαναφερόμενα, εάν η επιχείρησή μας συνάψει συμφωνία σύστασης 
κοινοπραξίας με κάποια άλλη επιχείρηση ή εάν πωληθεί ή συγχωνευτεί με κάποια άλλη επιχειρηματική 
οντότητα, οι πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς μας εταίρους ή 
ιδιοκτήτες και 
 

 Με την άδειά σας:  Οι πληροφορίες σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς 
για τους οποίους έχετε δώσει ρητή άδεια ή όποτε απαιτείται από τον νόμο ή όταν επιτρέπεται σύμφωνα 
με τους όρους της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα, η Paysafe δεν πωλεί, δεν παραχωρεί για προσωρινή χρήση, δεν 
ανταλλάσσει ούτε άλλως κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους πελάτες της σε τρίτα μέρη 
για εμπορικούς σκοπούς. 
 

Η Paysafe ή κάθε άλλος τρίτος πάροχος υπηρεσιών μπορεί επίσης να επεξεργάζεται πληρωμές ή 
πληροφορίες μέσω άλλων χρηματοπιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων. Αυτοί οι εξωτερικοί οργανισμοί 
μπορεί να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα στην αλλοδαπή και εμείς 
και αυτοί να πρέπει ενδεχομένως να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε αλλοδαπές αρχές 
προκειμένου να τις συνδράμουμε στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Όταν αυτοί 
οι οργανισμοί εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ ή της επικράτειας στην οποία συλλέχθηκαν, τα προσωπικά σας 
δεδομένα ενδεχομένως να μην υπόκεινται στα ίδια πρότυπα προστασίας.  

Παρακολούθηση 



 

 

Ενδέχεται να παρακολουθούμε ή να καταγράφουμε τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, συζητήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλες επικοινωνίες μαζί σας για κανονιστικούς σκοπούς, 
σκοπούς ασφάλειας, εξυπηρέτησης πελατών ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Όταν επισκέπτεστε τα 
γραφεία μας, ενδέχεται να βρίσκονται σε λειτουργία κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV), συστήματα 
ελέγχου πρόσβασης ή/και άλλα συστήματα παρακολούθησης. 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Ενδέχεται να εξετάζουμε και να χρησιμοποιούμε δημόσια σχόλια και απόψεις που αναρτώνται σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. στο Facebook και το Twitter) προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους 
πελάτες μας καθώς και την παροχή και την ανάπτυξη Υπηρεσιών Paysafe.   

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε κάποια 
τοποθεσία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή της επικράτειας στην οποία 
συλλέχθηκαν. Ενδέχεται επίσης να τα επεξεργάζεται προσωπικό που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ και της 
επικράτειας στην οποία συλλέχθηκαν, το οποίο εργάζεται για εμάς ή κάποιον από τους προμηθευτές 
μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση παραγγελιών, την 
επεξεργασία πληροφοριών πληρωμής και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την παροχή 
Υπηρεσιών Paysafe. Υποβάλλοντας τα προσωπικά δεδομένα, συμφωνείτε με την εν λόγω μεταφορά, 
αποθήκευση ή επεξεργασία. Όταν το εν λόγω προσωπικό ενεργεί για λογαριασμό της Paysafe, θα 
λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο χειρισμός ή επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί 
προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιωνδήποτε κατάλληλων 
μηχανισμών απαιτούνται από τον νόμο για τη διασφάλιση της νομιμότητας της μεταφοράς. Γενικά, η 
Paysafe χρησιμοποιεί «πρότυπες ρήτρες» εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όποτε συνάπτει 
συμφωνίες με τρίτους παραλήπτες δεδομένων εκτός του ΕΟΧ που λαμβάνουν δεδομένα από τον ΕΟΧ 
με σκοπό την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ. 

Όταν παύετε να είστε πελάτης, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μια εύλογη χρονική 
περίοδο ή όπως άλλως προβλέπεται ή απαιτείται από τον νόμο. Περαιτέρω λεπτομέρειες διατίθενται 
κατόπιν αιτήματος.  

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα σκοπός των οποίων είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων 
σας από τυχαία απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και κοινοποίηση. 

Η ασφάλεια και η προστασία των πληροφοριών σας εξαρτάται επίσης από εσάς. Εάν σας έχουμε δώσει 
(ή εάν έχετε επιλέξει) κάποιον κωδικό πρόσβασης σε ορισμένα σημεία του ιστότοπου/ της πύλης μας ή 
σε εφαρμογές για κινητές και παρόμοιες συσκευές, οφείλετε να τηρήσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης 
απόρρητο. Δεν πρέπει να γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανένα πρόσωπο. Οφείλετε 
να διασφαλίσετε ότι δεν γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. 
Εξουσιοδοτείτε την Paysafe να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και τις πληροφορίες που λαμβάνονται 
από οποιοδήποτε πρόσωπο εισάγει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και 
συμφωνείτε ότι φέρετε πλήρως την ευθύνη για κάθε χρήση και κάθε ενέργεια που μπορεί να γίνεται 
κατά τη διάρκεια της χρήσης του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε επίσης να ενημερώνετε αμέσως την 
Paysafe σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών που έχετε παράσχει.  

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και θα κάνουμε ό,τι 
καλύτερο μπορούμε προκειμένου να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να 
εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Κάθε διαβίβαση 
γίνεται με δική σας ευθύνη. Όταν λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες 
και θα χρησιμοποιούμε χαρακτηριστικά ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 



 

 

Ενδέχεται να έχετε κάποια δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται σχετικά 
με εσάς και μπορείτε να μας ζητήσετε να προβούμε σε κάθε απαραίτητη αλλαγή ώστε να διασφαλίζεται 
ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα. Εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων 
που τηρούμε σχετικά με εσάς, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας». Η λήψη αυτού του 
αντιγράφου επιβαρύνεται με 10 λίρες Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι επιβαρύνσεις για άλλες 
δικαιοδοσίες (κατά περίπτωση) διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Κατά περίπτωση, η νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων μπορεί να προβλέπει επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα 
προσωπικά δεδομένα  και τα οποία μπορεί επίσης να διευκολύνουν την άσκησή τους ή να συζητηθούν 
μαζί μας χρησιμοποιώντας την ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» παρακάτω: 

 Αποφυγή επεξεργασίας όταν μπορεί να προκαλέσει ζημία ή δυσχέρεια. 

 Για την καταγγελία στη σχετική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, 

 Έναρξη δικαστικών διαδικασιών για την αποκατάσταση της ζημίας ή της δυσχέρειας που προκλήθηκε 
από την αδυναμία συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. 

 Απαίτηση για μη αυτόματη επαναξιολόγηση ορισμένων αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων, 

 Δικαίωμα ένστασης κατά της αυτόματης επεξεργασίας, 

 Αποτροπή άμεσης εμπορικής προώθησης, 

 Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας μας, ειδικά 
όσον αφορά την άμεση προώθηση, 

 Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να προβούμε σε διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών 
δεδομένων.   
 

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, τα παραπάνω δικαιώματα καθορίζονται στον Νόμο περί 
Προστασίας Δεδομένων του 1998 και τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν γενικά σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Ωστόσο, οι νόμοι άλλων επικρατειών που ισχύουν για τις συναλλαγές σας με την Paysafe ενδέχεται 
να είναι σχετικοί (επίσης μπορεί να επηρεάζουν τα ανωτέρω δικαιώματα) και οποιαδήποτε τέτοια 
δικαιώματα, κατά περίπτωση, μπορεί επίσης να κλιμακώνονται μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε 
μαζί μας» στη συνέχεια. 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η Paysafe θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο εφόσον έχουμε τη νομική εξουσία να 
το πράξουμε. Οι εν λόγω νόμοι διαφέρουν στις διαφορετικές επικράτειες και περαιτέρω συγκεκριμένες 
πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Γενικά, η Paysafe θα προβαίνει στην επεξεργασία είτε: 

 Βάσει της συναίνεσής σας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η συναίνεση απαιτείται 
«ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή συναλλαγών» (για παράδειγμα, όποτε απαιτείται η 
διενέργεια ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας πριν από το άνοιγμα ενός λογαριασμού), 

 Όταν απαιτείται για την εκτέλεση οποιαδήποτε σύμβασης έχουμε συνάψει μαζί σας, 

 Όταν η Paysafe έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται δεδομένα, με την επιφύλαξη ότι η εν 
λόγω επεξεργασία δεν υπερισχύει των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας  όσον αφορά την 
άσκηση του δικαιώματος ένστασης κατά της εν λόγω επεξεργασίας. 

 Όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή παρόμοιους κανόνες (π.χ. νομιμοποίηση κερδών από 
παράνομες δραστηριότητες ή άλλους ελέγχους καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος).  

COOKIES 

Οι ιστότοποί μας (και κάποια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χρησιμοποιούν «cookies» και 
άλλες τεχνολογίες που αποθηκεύουν λίγες μόνο πληροφορίες στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, οι 
οποίες παρέχουν τη δυνατότητα συλλογής ορισμένων πληροφοριών από το πρόγραμμα περιήγησής 
σας. Τα cookies (και παρόμοιες τεχνολογίες) χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο και παρέχουν τη 
δυνατότητα σε έναν ιστότοπο/ μια πύλη να αναγνωρίζει τη συσκευή κάποιου χρήστη χωρίς να 
προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή.. Αυτές οι 
τεχνολογίες διευκολύνουν τη σύνδεσή σας και τη χρήση του ιστότοπου, μας παρέχουν πληροφορίες 



 

 

σχετικά με ποιά σημεία του ιστότοπου επισκέπτεστε (ή εάν έχετε διαβάσει κάποια μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του 
ιστότοπου ή της επικοινωνίας και να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη. 

Σήματα «Χωρίς παρακολούθηση» – κάποια προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να αποστέλλουν 
σήματα «Χωρίς παρακολούθηση». Ωστόσο, δεν υπάρχει προς το παρόν καθορισμένο πρότυπο του 
κλάδου ως το προς τι πρέπει να κάνουν οι ιστότοποι και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες όταν λαμβάνουν 
τα εν λόγω σήματα. Σε περίπτωση ανάπτυξης ενός τέτοιου προτύπου, η Paysafe θα επανεξετάσει τη 
δήλωσή της. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια κατά τη λήψη των εν λόγω 
σημάτων.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies (και παρόμοιες τεχνολογίες), καθώς και για το 
πώς μπορείτε να δείτε ποια cookies έχουν εγκατασταθεί και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε, να τα 
αποκλείσετε και να τα διαγράψετε, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org και στην 
Πολιτική μας σχετικά με τα cookies. 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Κατά καιρούς, ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές της δήλωσής μας περί προστασίας του ιδιωτικού 
απορρήτου. Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις 
πληροφορίες σας, θα σας ενημερώνουμε με  ανακοίνωση στον παρόντα ιστότοπο/ στην παρούσα 
πύλη. Η ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκε η δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου 
παρατίθεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι επισκέπτεστε περιοδικά τον 
ιστότοπο/ την πύλη μας, καθώς και την παρούσα δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου 
για να ελέγξετε αν υπάρχουν αλλαγές. Συνεχίζοντας τη χρήση των Υπηρεσιών Paysafe, συμφωνείτε με 
τις αλλαγές στη δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. 

Ο ιστότοπός μας μπορεί, κατά καιρούς, να περιλαμβάνει συνδέσμους από και προς τους ιστότοπους 
των δικτύων των συνεργατών, των διαφημιζόμενων και των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Εάν 
ακολουθήσετε κάποιον από αυτούς τους συνδέσμους, επισημαίνουμε ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις 
δικές τους πολιτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και πολιτικές για τα cookies και η Paysafe 
δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών. 

Η παρούσα δήλωση είναι παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά δεν έχει σκοπό να υπερισχύει οποιωνδήποτε 
νομικών δικαιωμάτων ή απαγορεύσεων σε κάθε επικράτεια στην οποία υπερισχύουν τα εν λόγω 
δικαιώματα ή οι απαγορεύσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση, με την επιφύλαξη μόνο τυχόν τροποποιήσεων σύμφωνα με 
οποιαδήποτε υπερισχύουσα εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

Κάθε σχόλιο, ερώτηση και αίτημα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι 
ευπρόσδεκτο. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με εταιρείες του ομίλου Paysafe για τις οποίες ισχύει η παρούσα δήλωση, θα 
πρέπει να μας αποστείλετε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση που επισημαίνεται «Υπόψη του 
Τμήματος Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου» ή επικοινωνήστε μαζί μας. 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου του Ομίλου Paysafe είναι το πρόσωπο που ορίζεται 
κατωτέρω και η επικοινωνία μαζί του είναι εφικτή μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή στην 
παρακάτω διεύθυνση: 

Mr Derek A Wynne 

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας δήλωσης: 31 Ιανουαρίου 2017 

mailto:data.privacy@paysafe.com


 

 

 

 


