ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Δικαιώματα εμπορικών σημάτων- πνευματικής ιδιοκτησίας
Η Goldenburg Group Limited είναι ο ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων στις σελίδες και στα αποσπάσματα
αυτά που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, και όλων των πληροφοριών και το περιεχόμενο σε αυτές και
η διάταξή τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η Goldenburg Group Limited κατέχει τα
αποκλειστικά δικαιώματα ή την άδεια να χρησιμοποιήσει ή οποιαδήποτε άλλη άδεια για κάθε είδους
εμπορικό όνομα και σήματα που εμπεριέχονται και/ή εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα.
Αλλαγές στις Πληροφορίες και στο Υλικό
Όλες οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Goldenburg Group Limited, και
όλοι οι όροι, προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα και περιγραφές που περιέχονται σε αυτή, είναι
αντικείμενο προς αλλαγή χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.
Περιορισμός Ευθύνης
Η Goldenburg Group Limited δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επάρκεια ή την
πληρότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου που υπάρχουν στις ιστοσελίδες της και αποποιείται
οποιασδήποτε ευθύνης για οποιοδήποτε λάθος και/ή παραλείψεις στο αντικείμενο αυτό. Η Goldenburg
Group Limited δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση κανενός είδους, σιωπηρή, ρητή ή υποχρεωτική,
συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό στις εγγυήσεις της μη παραβίασης των δικαιωμάτων
τρίτων, τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό και απαλλαγή από
ιούς υπολογιστών, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο αυτών.
Υπερσύνδεσμοι σε άλλες πηγές του διαδικτύου ακολουθούνται με δική σας ευθύνη, το περιεχόμενο, η
ακρίβεια, οι γνώμες που εκφράζονται και άλλοι σύνδεσμοι που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν
έχουν ελεγχθεί, ερευνηθεί, επιβεβαιωθεί, παρακολουθηθεί και/ή εγκριθεί από τη Goldenburg Group
Limited.
Η Goldenburg Group Limited δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπαίτιος για α)οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή
έξοδα τα οποία προκύπτουν από την ιστοσελίδα αυτή ή τη χρήση της ή τη μη δυνατότητα χρήσης της
από οποιοδήποτε πρόσωπο ή σε σχέση με τη μη δυνατότητα εκτέλεσης μια εντολής, λάθους,
παράλειψης, διακοπής, λάθους, καθυστέρησης στη λειτουργία ή στη μετάδοση, ιών υπολογιστή,
αποτυχία σύνδεσης ή διακοπή γραμμής ή διακοπή συστήματος, ακόμα και αν η Goldenburg Group
Limited ή οι εκπρόσωποί της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα για τέτοιες ζημιές, απώλειες ή έξοδα
και β) για σφάλματα ή ανακρίβειες στη διαδικασία μετάδοσης δεδομένων και/ή εντολών για
συναλλαγές CFD ή οποιεσδήποτε άλλες εντολές από τον πελάτη/επισκέπτη της ιστοσελίδας,
παρεμβολές, δόλια πλαστοπροσωπία, σπάσιμο μυστικών κωδικών πρόσβασης, εσφαλμένης
καταγραφής ή μετάδοσης του μηνύματος ή βλάβη συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε
άλλο λόγο που δεν οφείλετε στην παραβίαση των παραπάνω είτε από τη Goldenburg Group Limited.
Η Goldenburg Group Limited δεν πρέπει να θεωρηθεί υπαίτια για οποιαδήποτε ζημία η οποία
ενδεχομένως να συμβεί στο υλικό ή στο λογισμικό του χρήστη η οποία μπορεί να προκύψει ως
αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και/ή η επιλογή ή σε σχέση αυτής της ιστοσελίδας με
άλλες ιστοσελίδες/υπερσυνδέσμους ή πηγές του διαδικτύου.
Προβλεπόμενοι Χρήστες
Αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία
ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση μπορεί να είναι αντίθετη με τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς.
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Cookies
Όταν χρησιμοποιείται το λογισμικό μας, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει cookies σε ό,τι αφορά την
πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφορίας, τα οποία συχνά
περιέχουν ένα μοναδικό αριθμό ή τιμή επιβεβαίωσης, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του
υπολογιστή σας ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του λογισμικού συναλλαγών και πρόσβασης της
ιστοσελίδας. Ο σκοπός αυτής της πληροφορίας είναι να σας προσφέρει μια πιο ευχάριστη και αποδοτική
εμπειρία στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου την προβολή ιστοσελίδων σύμφωνα με τις ανάγκες ή
τις προτιμήσεις σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε πολλές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και
μπορείτε να επιλέξετε εάν και πως ένα cookie θα είναι αποδεκτό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις και τις
επιλογές στον περιηγητή σας. Μερικοί από τους επαγγελματικούς μας συνεργάτες (π.χ. διαφημιστικές)
ενδεχομένως να χρησιμοποιούν cookies στην (-ις) ιστοσελίδα τους. Δεν έχουμε πρόσβαση, ούτε έλεγχο
σε αυτά τα cookie.
Τα cookie δεν περιέχουν πληροφορίες ταυτοποίησης για το πρόσωπό σας ούτε χρησιμοποιούνται για να
σας ταυτοποιήσουν. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε. Όμως, ενδεχομένως
να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποια τμήματα αυτής της ιστοσελίδας εάν επιλέξετε να
απενεργοποιήσετε την αποδοχή των cookie στον περιηγητή σας, ειδικότερα στα τμήματα με ασφάλεια
της ιστοσελίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και πως να τα απενεργοποιήσετε, παρακαλώ
επισκεφθείτε www.allaboutcookies.org.
Σύνδεσμοι Τρίτων
Η ιστοσελίδα μας εμπεριέχει συνδέσμους τους οποίους τους διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα. Εμείς
παρέχουμε τους συνδέσμους για τη δική σας ευκολία, αλλά δεν επιθεωρούμε, ελέγχουμε ή παρατηρούμε
την προστασία ή άλλες πρακτικές για ιστοσελίδες που διαχειρίζονται τρίτοι. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη
για την απόδοση αυτών των ιστοσελίδων που ελέγχονται από τρίτα πρόσωπα ή για τις επαγγελματικές
συμφωνίες σας με αυτά.
Προσωπικά Δεδομένα
Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη Goldenburg Group Limited μέσω αυτής της
ιστοσελίδας, θα πρέπει να επεξεργάζονται σύμφωνα με το Νόμο Προσωπικών
Δεδομένων(Ν.138(1)/2001), όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά καιρούς.
Εγώ, ο χρήστης της ιστοσελίδας, με το παρόν συμφωνώ:
(i)

Η Goldenburg Group Limited έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα με
σκοπό την υποστήριξη, την προώθηση και την πραγματοποίηση των σχέσεων μας.
(ii) Η Goldenburg Group Limited δεν θα επικοινωνήσει ή θα δημοσιοποιήσει αυτά τα Προσωπικά
Δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, will not communicate or disclose such Personal Data
to any third party, εκτός εάν πρόκειται για: (1) εταιρεία/εταιρείες στην οποία η Goldenburg
Group Limited έχει αναθέσει τμήμα ή εξ ολοκλήρου την πραγματοποίηση της επεξεργασίας
τέτοιων δεδομένων σύμφωνα με το νόμο, (2) τέτοια επικοινωνία ή δημοσιοποίηση η οποία
ενδεχομένως να απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση και (3) όπου είμαι πελάτης
της εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας (δημοσιοποιημένη στην ιστοσελίδα της
εταιρείας) η οποία επίσης ισχύει σε εμένα.
(iii) Εκτός εάν δώσω εγώ ειδικά εντολή για το αντίθετο, η Goldenburg Group Limited θα έχει το
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τέτοια προσωπικά δεδομένα, με την εξαίρεση Ευαίσθητων
Προσωπικών Δεδομένων, για να προωθήσει απομακρυσμένα τα οικονομικά της προϊόντα και/ή
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οποιοδήποτε προϊόντα και/ή οποιαδήποτε προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες
συνδεδεμένες εταιρείες .
(iv) Είμαι ενήμερος πως ανά πάσα στιγμή είμαι σε θέση να αναθεωρήσω ή να αρνηθώ οποιαδήποτε
περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του
νόμου N.138 (1)/2001 της Κύπρου, όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά καιρούς.
(v) Το παρόν θα ισχύει σε τωρινούς πελάτες της Goldenburg Group Limited και σε υποψηφίους για
οποιαδήποτε υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν η αίτησή τους εγκριθεί ή απορριφθεί. Σχετικά με τους
πελάτες της Goldenburg Group Limited ισχύει επίσης η Πολιτική Απορρήτου.
Νόμος
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Κυπριακούς Νόμους.
Έχοντας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Goldenburg Group Limited και οποιαδήποτε
σελίδα συνδεδεμένη με αυτή, συμφωνώ να δεσμεύομαι με τους όρους και τις προϋποθέσεις
όπως περιγράφονται παραπάνω.
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