Δήλωση Απορρήτου
Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για την Εταιρεία. Γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει
μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε,
μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να
εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε
απορίες.
Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
Οι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαίο στην παρούσα δήλωση απορρήτου έχουν την έννοια
που τους αποδίδεται στην παράγραφο 1 των Όρων και Προϋποθέσεων.
1. Πολιτική Απορρήτου
Οι πληροφορίες που ζητάμε όταν κάνετε την εγγραφή σας στον ιστότοπο της Εταιρείας,
απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες μας.
Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς της παροχής
πληροφοριών προς τους Επενδυτές (στην περίπτωση των Επιχειρήσεων), ώστε να μπορούν να
σας επιλέξουν μέσα από εμάς, ή με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα επιτρεπόμενα τρίτα μέρη
συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας, έμπιστους συνεργάτες και δικούς μας
επαγγελματικούς συμβούλους.
Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία
προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της
κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε κατά την εγγραφή σας ως Επιχειρήσεις ή/και Επενδυτές είναι εκ
μέρους και για λογαριασμό της συνεργαζόμενης ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με τη σχετική άδεια
επεξεργασίας, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που έχει
λάβει η τελευταία. Εμείς δεν τηρούμε σχετικό αρχείο.
2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε
Γενικά, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε το
Επιχειρηματικό σας Σχέδιο και να παρέχουμε τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας σε εσάς.
Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς με τη θέλησή σας κατά την
εγγραφή σας σε εμάς ή κατά την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας.
Εγγραφή ως Μέλος
Κατά την εγγραφή σας, ως Μέλος, στον OpenCircle για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, θα σας
ζητηθεί να συνδεθείτε κατ’ επιλογή σας είτε μέσω του λογαριασμού σας στο facebook είτε μέσω
του λογαριασμού σας στο LinkedΙn είτε να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με: τη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το ονοματεπώνυμο για το προφίλ σας, πόλη,
χώρα, γλώσσα επικοινωνίας, κωδικός. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να
χρησιμοποιήσετε τον OpenCircle και να απολαύσετε τις υπηρεσίες μας, ως Μέλος. Με το παρόν
συμφωνείτε και συναινείτε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στους Επενδυτές,
εκτός από το email και φυσικά τον κωδικό πρόσβασής σας. Οι πληροφορίες δεν θα
επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως
περιγράφεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις.
Εγγραφή ως Επενδυτής ή / και Επιχείρηση
Κατά την εγγραφή σας ως Επενδυτής ή/και Επιχείρηση στον OpenCircle, θα σας ζητηθεί από τη
συνεργαζόμενη ΑΕΠΕΥ να συμπληρώσετε κάποιες ηλεκτρονικές και μη φόρμες, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε τον
OpenCircle και να απολαύσετε τις υπηρεσίες της ΑΕΠΕΥ, ως Επενδυτής ή/και Επιχείρηση. Οι
πληροφορίες που παρέχονται στην ΑΕΠΕΥ συλλέγονται εκ μέρους και για λογαριασμό της, από
την Εταιρεία. Η χρήση τους για τη δημοσίευση στον ιστότοπο του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου και
της συμμετοχής σας σε Επενδυτικές Ευκαιρίες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της συνεργαζόμενης
ΑΕΠΕΥ και όχι της Εταιρείας.
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου και αποτίμησή του
Κατά την αίτησή σας για σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου ή/και την αποτίμησή του στην Εταιρεία,
θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με επιπλέον στοιχεία της εγγραφής σας:
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ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας
και μια σειρά από ερωτήσεις που θα βοηθήσουν στη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου σας ή/
και την αποτίμησή του. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να απολαύσετε τις υπηρεσίες
μας. Με το παρόν συμφωνείτε και συναινείτε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα
στους Επενδυτές από τη δημοσίευση του Επιχειρηματικού Σχεδίου σας από την ΑΕΠΕΥ, εκτός
από το email και φυσικά τον κωδικό πρόσβασής σας. Οι πληροφορίες δεν θα
επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως
περιγράφεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις.
Λογαριασμός Χρήστη
Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του
λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα
στον λογαριασμό σας. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστοτόπου υπό την επωνυμία ή τον
λογαριασμό σας από τρίτα πρόσωπα, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε
παραβίαση νομοθεσίας ή/και ζημία προέλθει από τέτοια απαγορευμένη χρήση.
Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα των Επενδυτών
στις Επιχειρήσεις και το ανάποδο. Η γνωστοποίηση κάποιων πληροφοριών μεταξύ των ανωτέρω
γίνεται κατά το στάδιο συνεργασίας των Επενδυτών και των Επιχειρήσεων με τη συνεργαζόμενη
ΑΕΠΕΥ, δηλαδή από το στάδιο της δημοσίευσης στον ιστότοπο OpenCircle του Επιχειρηματικού
Σχεδίου.
3. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη
εμπειρία κατά τη χρήση της υπηρεσίας της Εταιρείας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για
να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ποια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας της Εταιρείας
χρησιμοποιούνται περισσότερο, και για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά στων οποίων τη
βελτίωση πρέπει να επικεντρωθούμε, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων χρήσης ανάλογα με τον
τύπο της συσκευής σας, για επίλυση προβλημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις, για σκοπούς
μάρκετινγκ.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Internet Protocol (IP) διεύθυνση για να βοηθήσει στη διάγνωση
προβλημάτων με τον εξυπηρετητή (server) υπολογιστή μας και για τη διαχείριση του Λογισμικού
και του ιστοτόπου. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοπoιείται για να βοηθά στον εντοπισμό σας και να
συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικά δεδομένα. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές
πληροφορίες για εσάς.
Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ανώνυμα
αρχεία πληροφοριών, με εξαίρεση τις πληροφορίες που κάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία
αναγνωρίσιμα.
Θα σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας και σε
σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, εάν η υπηρεσία μας έχει
ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, οι
οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Εάν δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε, έχετε τη
δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας.
Από την άλλη πλευρά, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από
την Εταιρεία μας όπως το newsletter μας κάνοντας κλικ στο "Διαγραφή" το οποίο βρίσκεται στο
κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα email στο
contact@OpenCircleproject.com.
4. Εξυπηρέτηση πελατών
Με βάση τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε, θα σας στείλουμε ένα
email καλωσορίσματος για να επιβεβαιώσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
Επίσης θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς απάντηση των ερωτήσεών σας, για να παρέχουμε τις
υπηρεσίες που ζητήσατε, και για την διαχείριση του λογαριασμού σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί
σας με email ή τηλεφωνικά, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Η ομάδα της Εταιρείας είναι ανά πάσα
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στιγμή διαθέσιμη για οποιαδήποτε διευκόλυνση χρειαστείτε στη διαδικασία ανταλλαγής και
παροχής πληροφοριών.
5. Πώς συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκ μέρους και για λογαριασμό της
συνεργαζόμενης ΑΕΠΕΥ
Η ΑΕΠΕΥ σας ενημερώνει ότι τα στοιχεία σας, για τα οποία παρέχει πληροφορίες με τη σχετική
σύμβαση, τους σχετικούς Γενικούς Όρους Συναλλαγών ή με ειδικότερες συμβάσεις που τυχόν
έχετε υπογράψει με την ΑΕΠΕΥ, θα αποτελέσουν στοιχεία Αρχείου Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και αντικείμενο επεξεργασίας από την συνεργαζόμενη ΑΕΠΕΥ, ως υπεύθυνη
επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου. Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι να καταστεί δυνατή η
λειτουργία της ΑΕΠΕΥ, η πλήρης και ορθή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η
προώθηση των υπηρεσιών ή/και προϊόντων της σε εσάς, η παρακολούθηση της συναλλακτικής
σχέσης με εσάς και η προστασία των συναλλαγών.
Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα δύναται να διαβιβαστούν στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις, στις αρμόδιες
εποπτικές, φορολογικές και δικαστικές αρχές. Θα διαβιβάζονται επίσης σε συνεργαζόμενες
εταιρείες μηχανογραφικών εφαρμογών, έντυπης πληροφορικής καθώς και σε συνεργαζόμενα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Με την παρούσα δίδετε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας να αποτελέσουν τα ως άνω
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αντικείμενο επεξεργασίας και η συνεργαζόμενη ΑΕΠΕΥ να
χορηγήσει δικαίωμα πρόσβασης στους άνω αναφερόμενους αποδέκτες. Ως υποκείμενο των υπό
επεξεργασία δεδομένων έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στο Αρχείο και διατύπωσης
αντιρρήσεων ως προς τα δεδομένα που σας αφορούν ατομικά. Σε περίπτωση που έχετε
αντίρρηση όσον αφορά στην επεξεργασία ή στους αποδέκτες των στοιχείων, ή για οποιοδήποτε
άλλο θέμα αφορά στα πιο πάνω δεδομένα, μπορείτε να το δηλώσει γραπτώς στην διεύθυνση της
Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατείας της συνεργαζόμενης ΑΕΠΕΥ.
Η ΑΕΠΕΥ σας ενημερώνει ότι όλες οι εντολές που διαβιβάζονται τηλεφωνικά από εσάς
καταγράφονται και αρχειοθετούνται από την ΑΕΠΕΥ, για λόγους προστασίας των συναλλαγών, και
τίθενται, εφόσον τούτο ζητηθεί, στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τον λόγο αυτό η
ΑΕΠΕΥ μπορεί να καταγράφει όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Η ΑΕΠΕΥ μπορεί να ενεργήσει
σύμφωνα με τηλεφωνικές οδηγίες σας πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε έγγραφων επιβεβαιώσεων
και τα αρχεία των σχετικών τηλεφωνικών συνομιλιών θα αποτελούν οριστική απόδειξη τέτοιων
οδηγιών από μέρους σας. Περαιτέρω, επίσης για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, η ΑΕΠΕΥ
μπορεί να καταγράφει και τηρεί σε αρχείο τις επικοινωνίες με εσάς όπως ενδεικτικώς της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), voice-mail, αρχείο χρήσης ιστοσελίδων κ.ά.
6. Πώς μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τρίτους
Εκτός από τους τρόπους που μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με την ΑΕΠΕΥ, μπορεί να
μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με άλλα τρίτα μέρη με τους ακόλουθους τρόπους:
Με μια μητρική Εταιρεία, οποιεσδήποτε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες
κάτω από ένα κοινό έλεγχο (συλλογικά, "Συνεργαζόμενες Εταιρείες"), στην οποία περίπτωση θα
απαιτήσουμε από τους Συνεργάτες μας να σεβαστούν αυτή τη δήλωση απορρήτου.
Με μια Εταιρεία που συγχωνεύεται με εμάς, που μας αποκτά, ή που αγοράζει το ενεργητικό μας,
στην οποία περίπτωση η εν λόγω Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά
σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.
Για την επιβολή του νόμου, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή σε αλλά τρίτα μέρη, όταν είμαστε
υποχρεωμένοι να το πράξουμε με δικαστική απόφαση ή πρέπει να το πράξουμε για να τηρήσουμε
τον νόμο.
Πιστεύουμε καλόπιστα ότι χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να προστατεύσουμε ή να
υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τους χρήστες του Λογισμικού και
του ιστοτόπου, ή άλλες υπηρεσίες.
Σε άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή την εντολή σας.
Εκτός από τα οριζόμενα παραπάνω, δεν πωλούμε, μοιραζόμαστε, μισθώνουμε, ανταλλάσσουμε ή
με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή πληροφορίες γεωτοποθεσίας εκτός από αυτές που παρουσιάζονται σε αυτή τη δήλωση απορρήτου.
Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί συσσωρευμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν μη
αναγνωριστικά στοιχεία και δεδομένα καταγραφής με τρίτους για ανάλυση του κλάδου και
δημογραφικών χαρακτηριστικών.
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7. Cookies και άλλες ανώνυμες πληροφορίες
Όταν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μας ή επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε ανώνυμες
πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον
τύπο του προγράμματος περιήγησής σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον
ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός
σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν μοναδικά τον browser σας.
Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στον ιστότοπό μας, παρόλο που δεν
συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία.
Δύναται επίσης να τοποθετήσουμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται "cookies" στον
υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν το σύστημά σας κατά
κανέναν τρόπο. Επιπλέον, κάνουν την πλοήγησή σας ευκολότερη, καθώς αποθηκεύουν τις
ρυθμίσεις σας. Στέλνουμε ένα "session cookie (περιόδου λειτουργίας)" στον υπολογιστή ή την
κινητή συσκευή σας όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας. Αυτό το είδος cookie μας βοηθά να
αναγνωρίζουμε την επίσκεψη πολλαπλών περιοχών στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της ίδιας
περιόδου λειτουργίας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητάμε τον κωδικό σας σε κάθε σελίδα.
Μόλις αποσυνδεθείτε, κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή, αυτό το cookie λήγει
και δεν έχει πλέον καμία δράση. Χρησιμοποιούμε επίσης μεγαλύτερης διάρκειας cookies ώστε να
εμφανίζουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου
σας στην φόρμα εισόδου μας, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να ξαναπληκτρολογήσετε την
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας.
Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας,
αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του ιστοτόπου μας.
Δύναται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εντοπισμού τρίτων μερών, ώστε να εντοπίζουμε και να
αναλύουμε ανώνυμες πληροφορίες Χρηστών του ιστοτόπου μας. Τα τρίτα αυτά μέρη δύνανται να
χρησιμοποιήσουν cookies για να βοηθηθούν στην ανίχνευση συμπεριφοράς των Χρηστών.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ανώνυμες πληροφορίες δημόσια χωρίς περιορισμούς,
συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών (πωλητών) οι οποίοι δύνανται να μας βοηθούν να ενισχύουμε
ή να παρέχουμε το Λογισμικό και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας σε τρίτους.
8. Έλεγχος των στοιχείων σας
Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξουν, αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την
υπηρεσία μας, μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ανακρίβειες, ή να τα τροποποιήσετε
κάνοντας την αλλαγή στη σελίδα πληροφοριών των Μελών μας, ή στέλνοντάς μας ένα email στο
contact@OpenCircleproject.com. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για πρόσβαση, όσο το δυνατόν
συντομότερα.
Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένου του γεω-εντοπισμού) για όσο
διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Αν
θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις
πληροφορίες σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο
contact@opencircleproject.com. Θα διατηρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας
ως αναγκαίες προς τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών
και την εφαρμογή των συμφωνιών μας.
9. Πώς χειριζόμαστε τα email που μας στέλνετε
Το κουμπί μας "Επικοινωνία", ενεργοποιεί το Λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας
προσκαλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα:
contact@opencircleproject.com.
Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο στον
βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας απαντήσουμε. Αν η ομάδα διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου
μας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το email σας σε άλλη
διεύθυνση. Θα ενημερωθείτε μέσω email σε ποια υπηρεσία έχει προωθηθεί η ερώτησή σας.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των email σας και των προσωπικών σας
δεδομένων, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.
10. Ασφάλεια
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Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες όπως και αυτές τις γεω-τοποθεσίας που συλλέγουμε
αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας και χρησιμοποιούμε τυπικές, ευρέως
εμπορικά διαδεδομένες πρακτικές ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και τα firewalls για την
προστασία των πληροφοριών σας. Ωστόσο, όσο αποτελεσματική και αν είναι η τεχνολογία
κρυπτογράφησης, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απροσπέλαστο. Δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι
πληροφορίες που παρέχετε δεν θα υποκλαπούν καθώς μεταδίδονται σε εμάς μέσω του
διαδικτύου, και κάθε πληροφορία που μεταδίδετε στην Εταιρεία γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας
συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν.
11. Πείτε το σε έναν φίλο
Αν επιλέξετε να συστήσετε την Εταιρεία μας σε έναν φίλο για την ιστοσελίδα μας ή μια θέση
εργασίας μέσω της σχετικής μας υπηρεσίας, θα σας ζητήσουμε το όνομα του φίλου σας και τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εμείς θα στείλουμε αυτόματα στον φίλο σας ένα email
προσκαλώντας τον να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες με
αποκλειστικό σκοπό την αποστολή του μηνύματος μιας φοράς και την παρακολούθηση της
επιτυχίας του προγράμματος παραπομπής μας.
Ο φίλος σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο info@OpenCircle.com για να ζητήσει τη
διαγραφή αυτής της πληροφορίας από τη βάση δεδομένων μας.
12. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (λειτουργίες) και Widgets
Το Λογισμικό μας περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικών δικτύων, όπως το κουμπί "Μ'αρεσει" του
Facebook και widgets όπως το κουμπί "Μοιράσου το", ή μίνι-διαδραστικά προγράμματα που
εκτελούνται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συλλέγουν τη διεύθυνση IP
σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, και μπορεί να ορίσουν ένα cookie ώστε να
ενεργοποιήσουν το στοιχείο για να λειτουργήσει σωστά. Οι λειτουργίες και τα widgets των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, φιλοξενούνται είτε από τρίτους είτε κατευθείαν στον ιστότοπό μας. Οι
αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από τη δήλωση απορρήτου της Εταιρείας
που τις παρέχει.
13. Δημόσια Φόρουμ
Ο ιστότοπός μας δύναται να προσφέρει στο κοινό blogs ή φόρουμ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι
πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διαβαστούν, συλλεχθούν και
χρησιμοποιηθούν από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Για να ζητήσετε την αφαίρεση των
προσωπικών σας πληροφοριών από το blog μας ή το φόρουμ, επικοινωνήστε μαζί μας στο
contact@OpenCircleproject.com. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να
αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε αν και
γιατί δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε.
14. Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση απορρήτου
Δύναται να ενημερώνουμε αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου ώστε να εκφράζει τις ενίοτε
αλλαγές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε πληροφορίες. Αν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις
αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω email (που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που καθορίζεται στον λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτή την ιστοσελίδα,
πριν η αλλαγή αυτή γίνει ενεργή. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα
για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η παρούσα δήλωση
απορρήτου αποτελεί μέρος της συμφωνίας των όρων και προϋποθέσεων και ερμηνεύεται
σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της τελευταίας.
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