MyMTN Cyprus Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
«Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες» είναι πληροφορίες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αναγνώρισή σας, όπως το όνομά σας, την
ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς
τηλεφώνου και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Για να σας παρέχουμε την
υπηρεσία MyMTN, μπορεί να ζητήσουμε να μας παρέχετε προσωπικές
αναγνωρίσιμες πληροφορίες.
Ως ΜΤΝ μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με
άλλες εταιρείες ή πρόσωπα (τρίτοι), με τα οποία έχουμε μια επιχειρηματική σχέση,
προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε. Αυτά τα τρίτα μέρη
δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες που
μοιραζόμαστε μαζί τους πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την παροχή των
υπηρεσιών που έχει ζητηθεί από εσάς.
Η ΜΤΝ δεν συλλέγει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για άτομα, εκτός αν
τα άτομα αυτά παρέχουν τις πληροφορίες αυτές. Για παράδειγμα, προσωπικά
αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν από τη διαδικασία
καταχώρισης. Οι πληροφορίες θα συλλέγονται σε εθελοντική βάση.
Η ΜΤΝ δεν μεταβιβάζει τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με
μεμονωμένους χρήστες σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη χωρίς την έγκριση του
χρήστη κατά τη στιγμή της συλλογής. Σε αυτά τα σημεία συλλογής, ο χρήστης θα
έχει τη δυνατότητα να δηλώσει αν αυτός/αυτή θα προτιμούσε να μην λαμβάνει
διαφημιστικά ή/και πληροφορίες για άλλα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές
από την MTN ή/και τρίτους.
Περαιτέρω, παρά την οποιαδήποτε τέτοια προτίμηση να μην λαμβάνεται
διαφημιστικό υλικό από το χρήστη, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει
με το χρήστη σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού, αλλαγές στους όρους
και τις προϋποθέσεις και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τις υποκείμενες
υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που συλλέγονται.
Η ΜΤΝ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εκτελέσει στατιστικές αναλύσεις της
συμπεριφοράς των χρηστών και των χαρακτηριστικών τους, προκειμένου να
μετρηθεί το ενδιαφέρον και η χρήση του MyMTN και των Υπηρεσιών αυτού και να
ενημερώνουμε τους διαφημιστές βάσει των πληροφοριών αυτών, καθώς και τον
αριθμό των χρηστών που έχουν εκτεθεί ή έκαναν κλικ στο διαφήμιστικό πανό
τους. Μπορεί να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε άλλες εταιρείες για
οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς. Επιπλέον, μπορούμε να
αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας, όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το
πράξουμε βάσει των νομοθεσιών της Κύπρου.
Η ΜΤΝ μπορεί μερικές φορές να επιτρέψει σε τρίτους να προσφέρουν υπηρεσίες
που βασίζονται σε συνδρομή ή/και εγγραφή μέσω του MyMTN. Η ΜΤΝ δεν είναι
υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ή τις πολιτικές τέτοιων τρίτων, και οι
χρήστες θα πρέπει να ελέγξουν την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των
μερών κατά την παροχή τηων προσωπικών στοιχείων τους.

