ESPERIO PRIVACY POLICY
This Privacy Policy is valid for all
information that OFG Cap. Ltd 20603 IBC
2012 (1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd
Building, James Street, Kingstown, St.
Vincent and the Grenadines) (the Company)
receives from users during registration of
the demo or live trading accounts and/or
during subscription to any services of the
Company and/or during visits of the
website.
Collection of information
When you fill out the form on the website of
the Company to open a trading account (real
or competitive), we require your name and
surname as well as some additional data in
the context of an account (services). All
these data are required for the conclusion of
the OFG Cap. Ltd Client Agreement. In
addition, the company may need to identify
you as the company’s client to resolve
financial issues.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ESPERIO
Ця
Політика
конфіденційності
відноситься до всієї інформації, яку OFG
Cap. Ltd 20603 IBC 2012 (1 Floor, First St.
Vincent Bank Ltd Building, James Street,
Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)
(далі — Компанія) отримує від
користувачів під час реєстрації демо- або
торгового рахунку та/або використання
будь-яких послуг Компанії та/або під час
відвідування веб-сайту.

Збір інформації
Коли ви заповнюєте форму анкети на
веб-сайті
Компанії
для
відкриття
торгового рахунку (реального або
конкурсного), ми запитуємо ваше ім'я і
прізвище, а також деякі додаткові дані,
пов'язані з рахунком (послугами). Всі ці
дані необхідні для укладення Договору
клієнта OFG Cap. Ltd. Крім того,
Компанія може ідентифікувати вас як
клієнта для вирішення фінансових
We also ask the e-mail address (e-mail) and питань.
your phone number for the reason that the
Company may contact you in an emergency Нам також потрібно мати адресу
situation.
електронної пошти (e-mail), а також ваш
номер телефону для того, щоб Компанія
Company does not sell or disclose the могла зв'язатися з вами в умовах
personal information about its clients. виникнення непередбачених випадків.
Company may transmit the user’s personal
information to third parties only if:
Компанія не продає і не розкриває
особисту інформацію про своїх клієнтів.
- It was your wish to disclose this Компанія може передавати особисту
information;
інформацію користувача третім особам,
- It is required by the rules of the тільки якщо:
service provided and defined in the
● розкриття
цієї
інформації
corresponding contract (for example
відбувається за вашим бажанням;
publication of the competition
● цього вимагають правила наданої
rating);
послуги, і вони визначені у

-

It is required by the legislation
and/or by the authorities in
compliance with legal procedures.
●

Company protects with password the
client’s personal information. The whole
network communication in the context of
sharing personal information is followed by
the SSL encryption. All
received
information that the client provides is stored
on secure servers and only authorized staff
have access to this information.

відповідному
договорі
(наприклад,
публікація
конкурсного рейтингу);
того вимагає законодавство та/або
представники влади відповідно до
правових процедур.

Компанія захищає паролем особисту
інформацію
клієнта.
Вся
мережа
комунікації,
пов'язана
з
обміном
особистою
інформацією,
супроводжується SSL шифруванням. Вся
отримана інформація, яку надає клієнт,
зберігається на захищених серверах і
Use of cookies
A cookie is a piece of information that is тільки
наділені
повноваженнями
stored on the user’s computer by the web співробітники мають доступ до цієї
browser. Cookies do not contain the інформації.
personal identity of any person visiting the
Company’s website. Company may use Технологія Cookies
cookies on some pages of the website to Cookies — це частина даних, що
improve the content of the website and the зберігаються на комп'ютері користувача
Company’s services. Cookies also can be веб-браузером. Cookies не містять
used to analyze the traffic on the Company’s особистої інформації будь-якої особи,
website.
який
відвідав
веб-сайт
Компанії.
Компанія може використовувати cookies
If you do not wish to receive cookies, you на деяких сторінках веб-сайту для
can adjust your web browser so that cookies поліпшення змісту веб-сайту і послуг
will be declined. Client is informed that his Компанії.
Cookies
також
можуть
refusal to receive cookies may affect the використовуватися для аналізу трафіку на
operation of some services/applications, and веб-сайті Компанії.
in this case, the Company does not bear any Якщо ви не хочете отримувати cookies,
responsibility and liability whatsoever for ви можете налаштувати ваш веб-браузер
the proper operation of the corresponding таким чином, що cookies будуть
services/applications.
відхилені. Клієнт повідомлений, що
відмова від отримання cookies може
вплинути
на
роботу
деяких
Changes
Company
reserves
the
right
to сервісів/додатків, і в такому випадку
amend/change
this
Privacy
Policy. Компанія не несе ніякої відповідальності
Company informs its clients about any and за
належну
роботу
відповідних
all such changes by publishing the amended сервісів/додатків.
version of its Privacy Policy at the
Company official web-site, so clients are Зміни
advised to check this document from time to

time.
Client’s rights
The client has the right to be informed about
the personal information received by the
Company, the right to change and update his
personal information, and the right to
prevent unsolicited marketing etc.
Contacts
If you have any questions regarding this
Privacy Policy or any questions about the
use of your personal information, please
email us support@esperio.org.

Компанія має право доповнити/змінити
цю політику конфіденційності. Компанія
інформує своїх клієнтів про будь-які
зміни шляхом публікації нової редакції
Політики
Конфіденційності
на
офіційному сайті компанії. Тож клієнтам
рекомендується час від часу перевіряти
вміст даного документа.
Права клієнтів
Клієнт має право бути проінформований
про те, які особисті дані були отримані
Компанією, має право змінювати і
оновлювати особисту інформацію, має
право запобігати небажаного маркетингу.
Контакти
Якщо у вас виникли будь-які питання
щодо даної Політики конфіденційності
або питання про використання вашої
особистої інформації, будь ласка, пишіть
нам
на
електронну
пошту
support@esperio.org.

