Πολιτική Απορρήτου

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.paylink.gr απαιτείται η
συλλογή κάποιων προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών της ιστοσελίδας.
H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της
ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής
και τους παρόντες όρους.
Η WorldBridge-Ίδρυμα Πληρωμών α.ε. με διακριτικό τίτλο PAYLINK (Μενεκράτους
11, Αθήνα τ.κ. 116 36) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά
δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα περιέλθουν σε γνώση της,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την
τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά δεν
γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις
αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της Paylink θα
λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για
λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της. Ο χρήστης της ιστοσελίδας
συνεπώς παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης
της χρήσης της ιστοσελίδας και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν
επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας και από συνδεδεμένες με
την Paylink επιχειρήσεις. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, η Paylink δικαιούται
να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους
διαφημιστικής προβολής και προώθησης των υπηρεσιών που παρέχει.
Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Η ιστοσελίδα που επισκέπεσθε ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς
τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι
έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση ή ενημέρωσή σας και οι
δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από τους δικούς τους όρους
χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών εδώ δεν συνεπάγεται έγκριση ή
αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Paylink. Η
Paylink ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους, για τις πρακτικές προστασίας
απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν αποφασίσετε
να μεταβείτε μέσω του συνδέσμου σε άλλο δικτυακό τόπο τρίτου, αποδέχεστε ότι
πράττετε με δική σας ευθύνη.
Δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης
Κάθε φυσικό πρόσωπο χρήστης της ιστοσελίδας, στο οποίο αναφέρονται τα
προσωπικά δεδομένα, έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο
12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο
επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997,
να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το
αφορούν, εφόσον υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που σχετίζονται με αυτόν και δεν
απαιτείται επεξεργασία για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας δυνάμει νόμου ή
κανονισμού.

Πολιτική για Cookies
H Paylink ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του
διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και
παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα cookies είναι μικρά
αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε
οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο κάθε φορά
που επισκέπτεσθε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση
οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας. Ο εν λόγω διαδικτυακός
τόπος χρησιμοποιεί cookies για διάφορους λόγους, και ιδίως για τη διευκόλυνση
πρόσβασης του χρήστη στις προσφερόμενες στο διαδικτυακό τόπο υπηρεσίες,
καθώς και για στατιστικούς λόγους. Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης
διαφημίσεων στο διαδικτυακό τόπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί
διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να
αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο
επισκέπτης. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δύναται να επιλέξει ανά πάσα στιγμή την
εξαίρεσή του από την ανωτέρω χρήση των cookies ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του
φυλλομετρητή δικτύου κατά τα αναφερόμενα στην κατωτέρω παράγραφο. Ο
επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο
διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη
χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία
περίπτωση. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή
δικτύου ή την οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές
τις λειτουργίες. Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies ενδέχεται να
εμποδίσει την παροχή ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών στον χρήστη.
Τροποποίηση πολιτικής
Η Paylink διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της πολιτικής αυτής, οποτεδήποτε
κρίνεται αυτό απαραίτητο είτε λόγω μεταβολής της κείμενης νομοθεσίας είτε λόγω
μεταβολής της πολιτικής της. Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση αυτή θα αναρτάται
στην παρούσα θέση στην ιστοσελίδα της Paylink. Για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε
να συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα θέση όταν
επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, ώστε να
είστε ενήμεροι για τυχόν μεταβολές.

Data Protection Policy

The use of the present web site www.paybybank.gr requires the collection of certain
personal data of the web site’s user. The management and protection of the web site
user’s personal data is governed by the set legislation regarding data protection, the
resolutions of the Competent Authority and the present terms.
WorldBridge-Payment Institution s.a with trade name PAYLINK (11, Menekratous
street, Athens pc. 116 36) keeps a record and processes personal data of the web site’s
users that will come to its knowledge, taking every necessary measure to protect
these data’s confidentiality. These data are not disclosed to third parties unless there
is a legal/regulatory requirement to do it. Paylink processes these data only for
communication, statistic or historical purposes, as well as to improve its services. The
user of this web site hereby provides his/her consent, which is deemed existent only
by using this web site and this consent is valid for any processing of the user’s data
also by Paylink’s affiliate companies. If not otherwise informed, Paylink is entitled to
make use of this personal data of the users also for commercial and marketing
reasons and to promote its services.
Links
This website you visit may offer links to other websites. Those links have been placed
merely for your convenience and information; the websites to which they lead you
are governed by their own terms of use. Placing a link to these web sites here on this
web site does not imply that Paylink accepts or approves their content. Paylink bears
no responsibility for their content, data protection policies or the accuracy of the
material they contain. Should you decide to use the link to another website you accept
that you do this at your own risk.
Right to access, object
Every natural person user of the web site, whom the personal date refers to, has in
any case the right according to article 12 L. 2472/1997, to be aware whether they
have been or are processed. Moreover, he/she has the right according to article 13 L.
2472/1997, to object to the processing of the data that concern him/her, provided
there are legal reasons connected thereto and the processing is not necessary to
complete the service according to the law or regulation.
Cookies Policy
Paylink may be collecting information to identify the users of the web site by using
technologies such as cookies or internet (IP) protocol monitoring. Cookies are minor
archives sent and stored on your computer or any other device you use to access the
internet every time you visit a web site, without receiving information about any of
your files on your device. This web site uses cookies for several purposes mainly to
enable the user’s access to the services offered as well as for statistic reasons.
Moreover, should there be any advertisements in this web site, third parties,
including Google, may place or identify unique cookies on the browser the visitor is
using. The user of the web site may choose at any time to be excluded from the use of

cookies by going to the settings of his/her browser. The user of the web site can set
up his/her web browser to receive a warning for the use of cookies or not to allow
acceptance of cookies in any case. You can therefore look for instructions of the
browser. We hereby inform you that non acceptance of cookies may obstruct the use
of certain services and information to the user.
Amendment of the policy
Paylink has the right to amend this policy, whenever necessary either due to legal
changes or due to a change in its policy. In any case the amendment shall be uploaded
in this website. We therefore advise you to read from time to time this site when you
visit our website before you perform transactions, so that you are informed about any
amendments.

