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Polskie tłumaczenie tego dokumentu służy jedynie wygodzie. W przypadku sprzeczności, obowiązuje poniższa wersja
angielska.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Kim jesteśmy
iCFD Limited jest członkiem grupy iFOREX, zarejestrowana jako cypryjska firma inwestycyjna (CIF), regulowana przez
Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na podstawie licencji nr 143/11.

Nasze zobowiązania
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób iCFD Limited działająca pod marką "Vestle" (znany dawniej jako
iFOREX) gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika (tj. Osoby prywatnej). Dla celów niniejszej
Polityki, wyrażenie "dane osobowe", odnosi się do wszelkich informacji dotyczących Ciebie, które Cię identyfikują, lub
przez które możesz być zidentyfikowany.
Vestle zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich danych osobowych uzyskanych od użytkownika. Vestle
obsługuje, przechowuje i przetwarza dane użytkownika tylko w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązującymi
wymogami prawnymi i tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie.

Dane kontaktowe Vestle
Jeśli chcesz skontaktować się z Vestle, w związku z dowolną sprawą dotyczącą Twoich danych osobowych
przetwarzanych przez Vestle i/lub skorzystaniem z twoich praw zgodnie z obowiązującym prawem, proszę
skontaktować się z inspektorem ochrony danych Vestle (Inspektor Ochrony Danych) przez e-mail dpo@vestle.com, lub
za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej firmy, lub pocztą skierowaną do iCFD Limited,
mieszczącym się na rogu ulic Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor,
P.O.B 54216, Limassol, Cyprus.

Dane kontaktowe Urzędu Nadzoru Ochrony Informacji
Vestle działa pod nadzorem Biura Rzecznika Ochrony Danych Osobowych ("OCPDP"). Jeśli chcesz skontaktować się z
OCPDP w dowolnym celu, w tym w celu wyegzekwowania swoich praw i/lub złożenia skargi, skontaktuj się z OCPDP
pod adresem 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia, Tel. +357 22 818 456, faks +357 22 304
565 lub e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.
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Jakie informacje zbieramy od Ciebie?
Aby móc zapewnić Ci nasze usługi, musimy przetwarzać pewne informacje o Tobie. Prosimy o informacje, które będą
służyły naszym wymaganiom prawnym i regulacyjnym, naszej działalności i uzasadnionym interesom oraz informacje,
które umożliwiają nam oferowanie i dostarczanie produktów i usług dostosowanych do Twoich zainteresowań i
potrzeb. Dodatkowo, podczas korzystania z naszych usług, zbieramy informacje z korzystania z naszej strony
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internetowej, platformy transakcyjnej i aplikacji mobilnej, co pomaga nam ulepszać jakość korzystania z naszej strony
i pozwala nam zarządzać świadczonymi przez nas usługami.
Zachowujemy pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres, uwierzytelnioną kserokopię dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz uwierzytelnioną kserokopię niedawnego rachunku za
media lub inny dokument potwierdzający adres, PESEL, NIP (kod Identyfikacji Podatkowej), kraj zamieszkania,
informacje o lokalizacji geograficznej, informacje związane z twoim statusem finansowym, takie jak twoje konto
bankowe i dane karty kredytowej lub inne sposoby płatności, pochodzenie funduszy, roczny dochód, historia
depozytów i wypłat , informacje dotyczące funduszy i instrumentów finansowych przechowywanych przez Spółkę w
Twoim imieniu, zawodów oraz informacje związane z Twoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie, w którym Vestle
świadczy usługi, odpowiednie dane i rodzaje przeprowadzonych transakcji, dokumenty pobrane i/lub przesłane, numer
telefonu i adres e-mail.
Możemy również zachować informacje, takie jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, platformy
transakcyjnej i aplikacji, częstotliwość dostępu do naszej strony internetowej, platformę transakcyjną i aplikację
mobilną, odwiedzane obszary witryny, przeglądane strony, częstotliwość i czas trwania odwiedzin, protokół
internetowy (IP ) adres, parametry identyfikacji komputerów i urządzeń komórkowych, kliknięcia myszą, ruchy myszki,
czynności przewijania, a także tekst wpisywany na stronie internetowej, platforma transakcyjna i aplikacja, strona
internetowa, która odesłała Cię do naszej strony lub do stron, które łączysz oraz preferowane języki.

Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i ich podstawa prawna
1. Zgodność z zobowiązaniami prawnymi
Vestle jest zobowiązany do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych swoich klientów,
zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi wymogami prawnymi, takimi jak prawo dotyczące przeciwdziałania
praniu pieniędzy i regulacjami finansowymi, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, zasobów Twoich funduszy,
aby ocenić czy jesteś odpowiedni do otrzymywania produktów i usług, które świadczymy, i zgodnie z tym, do
kategoryzacji Ciebie jako klienta oraz do zarządzania i administrowania produktami i usługami, które Ci
dostarczamy, oraz takimi informacjami, które są wymagane, aby zapewnić i potwierdzić naszą zgodność z
naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi.
W celu realizacji zamówienia
(a) W celu dostarczenia użytkownikowi żądanych produktów i usług, w tym do przetwarzania transakcji,
rozwiązywania problemów, zarządzania kontem i profilem osobistym oraz w celu skontaktowania się z Tobą
w razie potrzeby i/lub odpowiedniego stosunku do produktów i usług świadczonych Tobie, w tym za
pośrednictwem stron trzecich.
(b) W celu egzekwowania ram prawnych Spółki, tj. Regulaminów Spółki ("T&C"), określonych szczegółowo w
umowie z klientem Spółki. Vestle przetwarza dane osobowe w celu monitorowania, czy ich klienci
korzystający z produktów i usług Firmy naruszają i/ lub nadużywają regulujących warunków pracy, w tym
bez ograniczeń, w każdym przypadku sporu lub postępowania sądowego dowolnego rodzaju między
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klientami Vestle i Vestle, lub pomiędzy klientami Vestle, a innymi klientami lub stronami trzecimi w
odniesieniu do usług Vestle lub w związku z usługami.
(c) W celu weryfikacji autentyczności i/lub kontroli tożsamości, w tym kontroli z agencjami informacji
kredytowej, (które mogą prowadzić rejestr tych informacji) w celu zapobiegania oszustwom i do celów
zarządzania ryzykiem.
3.

Dla uzasadnionych interesów Vestle
Vestle przetwarza dane osobowe do poprawy celów biznesowych, takich jak utrzymanie bezpieczeństwa naszej
strony internetowej, platformy transakcyjnej i aplikacji mobilnej; nieustannie optymalizując nasze produkty i
usługi dla obecnych i potencjalnych klientów. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozwijania lepszego
zrozumienia produktów i usług, którymi nasi klienci i potencjalni klienci mogą być zainteresowani uzyskaniem i
dostosowaniem ich zgodnie z nimi; mierzyć i rozumieć skuteczność reklamy oraz dostarczać najbardziej
odpowiednie reklamy klientom i innym; ulepszyć naszą stronę internetową, platformę transakcyjną i aplikację
mobilną, aby zapewnić, że treść jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób; w stosownych przypadkach,
aby umożliwić klientom uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszej usługi, gdy zdecydują się to zrobić;
przeprowadzanie ankiet i kwestionariuszy oraz tworzenie zagregowanych informacji nieosobowych i/lub
statystycznych w tym celu.

4.

Marketing
Vestle wykorzystuje dane osobowe w celu stałego aktualizowania klientów w odniesieniu do takich kwestii, jak
umowy zawierane przez ich klientów i działalność Vestle, w celach marketingowych, w tym między innymi
dostarczanie klientom informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Vestle i/lub jego partnerów. W
celach marketingowych Vestle będzie wykorzystywał środki biuletynów, wiadomości SMS (tekstowe) i/lub
wszelkie inne komunikaty elektroniczne, jakie mogą mieć zastosowanie.
Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania usług marketingowych, w dowolnej chwili zaktualizuj swoje
preferencje dotyczące platformy handlowej firmy lub prześlij wniosek do Vestle.
Należy pamiętać, że rezygnacja z usług marketingowych (i) może wpłynąć na Twoją zdolność do odkrywania
nowych produktów i usług oraz dostosowywania ich do Twoich potrzeb i wymagań, oraz (ii) nie zapobiegnie
całkowicie wszelkim formom komunikacji, ponieważ Vestle jest prawnie zobowiązany do komunikowania się i
informowania o prawnych aspektach związanych z produktami i usługami dostarczonymi przez Vestle.
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Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Korzystamy z zaawansowanych automatycznych narzędzi decyzyjnych w celu wykonywania naszych obowiązków,
usług i dla celów KYC (know-your-client) oraz CDD (due diligence klienta). Vestle jest prawnie zobowiązany do
przetwarzania danych osobowych w celu (i) zapewnienia, że usługi Vestle nie są wykorzystywane do prania pieniędzy
i/lub finansowania terroryzmu i/lub do celów oszustwa; (ii) w celu ustalenia przydatności i stosowności swoich klientów
do korzystania z usług Vestle; (iii) w celu zapewnienia, że Vestle działa uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz w
najlepszym interesie swoich klientów (iv) ogólnie, aby zapewnić i udowodnić, że Vestle spełnia swoje prawne i
regulacyjne obowiązki. Vestle wykorzystuje także automatyczne mechanizmy podejmowania decyzji i profilowania w
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celach marketingowych oraz dostosowuje swoje produkty i usługi do swoich klientów, aby zapewnić bardziej
spersonalizowaną, skuteczną i wydajną obsługę.

Jak długo Vestle będzie przechowywać twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, jak długo jesteś naszym klientem, a po tym, jak przestaniesz
być naszym klientem, zachowamy Twoje dane przez czas potrzebny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i
regulacyjnych oraz do naszych celów biznesowych.
Możemy przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy niż wymagany przez prawo, jeżeli jest to zgodne z naszym
prawem i nie jest zabronione przez prawo lub jeśli nie możemy go usunąć z przyczyn technicznych. Możemy również
przechowywać informacje do celów badawczych lub statystycznych. Jeśli to zrobimy, upewnimy się, że twoja
prywatność jest zawsze chroniona i wykorzystana tylko do tych celów.

Odbiorcy danych osobowych
Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników, partnerów, kontrahentów, doradców,
podmiotów stowarzyszonych i dostawców usług Vestle (w tym, bez ograniczeń, spółek dominujących, siostrzanych i
zależnych Grupie iFOREX, agencji informacji kredytowej, agencji zapobiegania oszustwom, firm, które mogą mieć
wspólne przedsięwzięcie lub umowę o współpracy z badaczami rynku i profesjonalnymi doradcami), którzy potrzebują
dostępu do takich informacji w celach opisanych w niniejszych zasadach. Osoby mające dostęp do danych osobowych
są zobowiązane do przestrzegania surowych standardów poufności i ochrony danych osobowych oraz innych
informacji.
Możemy również udostępniać informacje innym stronom trzecim, jeśli zdecydujemy się sprzedać, przenieść lub scalić
części naszej działalności lub nasze aktywa lub możemy starać się o przejęcie innych firm lub połączenie z nimi.
Będziemy dzielić się informacjami z innymi stronami, jeżeli wyrażą zgodę na zachowanie bezpieczeństwa i prywatności
Twoich danych, które mają wystarczające gwarancje, że wdrożą odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
zapewnienia Twoich praw.
Możemy udostępniać informacje organom ścigania, organom ochrony informacji i innym właściwym organom, a także
innym kompetentnym stronom trzecim, które mogą być wymagane, jeśli Vestle uważa, że wykonałeś jakiekolwiek
działanie lub zaniechanie, które zdaniem Vestle stanowi naruszenie obowiązującego prawa, zasady lub przepisy, lub
jeśli wymaga tego Vestle, lub uważa, że zgodnie z prawem wymagane jest udostępnienie lub ujawnienie Twoich
informacji odpowiednim władzom lub jakimkolwiek stronom trzecim.
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Przekazywanie informacji do państw trzecich
Twoje dane osobowe zostaną przekazane przez Vestle swoim serwerom i/lub serwerom firm powiązanych i/lub
stronom trzecim w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i/lub które znajdują się w jurysdykcjach poza EOG, które są
zatwierdzone przez Komisja Europejska decyzją w sprawie adekwatności i/lub między innymi, gdy zawieramy umowę
z odbiorcą, którego klauzule są zatwierdzane przez nasz organ nadzorczy. Zawsze podejmujemy odpowiednie środki w
celu zapewnienia, że twoje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone.
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Konsekwencje związane z odmową przekazania nam danych osobowych
W zależności od rodzaju danych osobowych i przyczyn, na podstawie, których mogą być przetwarzane, jeśli użytkownik
odmówi podania nam danych osobowych, na przykład zgodnie z wnioskiem zawartym w formularzu, możemy nie być
w stanie otworzyć konta dla Ciebie, po to aby, spełnić nasze wymagania umowne lub dostarczyć Ci jakichkolwiek innych
usług, informacji lub pomocy, której poszukiwałeś, lub ocenić odpowiedniość usługi, o którą prosisz, lub możesz nie
być w stanie kontynuować naszej współpracy.

Twoje prawa
W dowolnym momencie, w którym posiadamy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz następujące prawa:

Prawo dostępu
W każdej chwili możesz mieć dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarza Vestle, a także poprosić nas o
potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe. Zanim umożliwimy Ci dostęp, poprosimy Cię o potwierdzenie Twojej
tożsamości i podanie nam wystarczających informacji na temat interakcji z nami, abyśmy mogli zlokalizować
odpowiednie dane.
Jeśli udostępnimy Ci dostęp do informacji, które posiadamy o Tobie, nie będziemy pobierać od Ciebie opłat za to,
chyba, że twoje żądania są bezpodstawne lub nadmierne, tj. Żądania są wyraźnie obraźliwe, oparte na
nieuzasadnionych odstępach czasu lub ich liczbie, powtarzalnym lub systematycznym charakterze. Jeśli poprosisz nas
o dalsze kopie tych informacji, możemy obciążyć Cię rozsądną opłatą administracyjną.

Prawo do przenoszenia
Masz prawo poprosić Vestle o podanie danych osobowych, które nam udostępniłeś, w powszechnie używanym
formacie do odczytu maszynowego.

Prawo do rektyfikacji
W stosownych przypadkach, możesz poprosić Vestle o skorygowanie niedokładnych danych osobowych lub (biorąc
pod uwagę cele przetwarzania) w celu uzupełnienia niepełnych danych osobowych dotyczących Ciebie. Wypełnienie
i/lub poprawienie informacji, może wymagać przedstawienia Vestle, dodatkowych oświadczeń i/lub dokumentów.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo poprosić Vestle o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych w oparciu o następujące powody:
Dokładność twoich danych osobowych jest kwestionowana przez ciebie.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych.
Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu, ale czekasz, aż powiemy ci, czy możemy nadal z niego korzystać.
Nie ma już znaczenia, ale chcesz, abyśmy zachowali je do wykorzystania w roszczeniach prawnych.
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W takich przypadkach przetwarzanie twoich danych osobowych może być ograniczone, z wyjątkiem zakresu prawnego
i/lub regulacyjnych wymagań Vestle dotyczących przetwarzania informacji i/lub prawa Vestle do ustanawiania,
wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Należy pamiętać, że ograniczenie przetwarzania danych osobowych może negatywnie wpłynąć na zdolność firmy
Vestle, do zapewnienia Państwu wszelkich produktów i usług, o które wnioskował użytkownik.

Prawo do sprzeciwu i prawo do rezygnacji
Możesz zgłosić sprzeciw ze względu na twoją konkretną sytuację, przetwarzanie twoich danych osobowych i
profilowanie, które opiera się na naszym uzasadnionym interesie. Możesz nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu i profilowaniu.
Z zastrzeżeniem wyjątków, Vestle przestanie przetwarzać dane osobowe użytkownika, z wyjątkiem przypadków, w
których Vestle (i) nie będzie w stanie wykonywać i/lub realizować swoich obowiązków i/lub usług; (ii) jest zobowiązany
do przetwarzania danych osobowych w celach regulacyjnych i/lub prawnych; (iii) jest zobowiązany do prowadzenia
odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej lub prowadzenia odpowiednich zapisów dotyczących prawa Vestle
do ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Należy pamiętać, że zgłaszanie sprzeciwu i/lub rezygnacja, mogą niekorzystnie wpłynąć na zdolność do świadczenia
Państwu usług, przez Vestle, o które prosiliście.

Prawo do usunięcia
Możesz poprosić Vestle o usunięcie Twoich danych osobowych w oparciu o następujące przyczyny:
•
•
•
•
•

Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane i/lub przetworzone.
Jeżeli przetwarzanie informacji opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie i wycofujesz swoją zgodę na to.
W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku, gdy Vestle nie ma
uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powinna istnieć zgodność z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, które wymaga takich działań.

Pamiętaj, że jeśli zażądasz, aby Vestle usunął Twoje dane osobowe, Vestle nie będzie już w stanie zapewnić Ci żadnej
z jej usług.
Vestle usunie twoje dane osobowe, z wyjątkiem tego, że Vestle jest zobowiązany (i) do przechowywania twoich danych
osobowych w celach regulacyjnych i/lub prawnych, (ii) w celu zachowania odpowiedniej dokumentacji biznesowej i
odpowiednich zapisów dotyczących prawa Vestle do założenia, wykonywania lub obrona roszczeń prawnych.
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Prawo do powiadomienia
Masz prawo do otrzymania powiadomienia od Vestle, w przypadku naruszenia informacji, które mogą mieć
niekorzystny wpływ na twoje dane osobowe.
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Cookies
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies, są używane przez prawie wszystkie witryny. Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu
użytkownika podczas odwiedzania lub korzystania z naszej strony internetowej (dla celów niniejszego zawiadomienia
o cookies, strona internetowa oznacza również naszą platformę transakcyjną i aplikację mobilną), co pozwala naszym
systemom rozpoznać urządzenie i pomóc nam w zapewnieniu lepszej, szybszej, bezpieczniejszej i niestandardowej
obsługi, w tym w celach reklamowych i marketingowych.
Używamy cookies, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej, aby śledzić Twoją aktywność i aby zapewnić Ci
jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony. Informacje zbierane za pomocą plików cookie pozwalają
nam zapewnić, że przedstawimy Ci opcje dostosowane do twoich preferencji podczas następnej wizyty i aby poprawić,
jakość naszych usług na stronie internetowej.
Pliki cookie nie wyrządzają szkody urządzeniu, nie są programami komputerowymi, nie mogą być wykonywane jako
kod i nie mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania wirusów. Mogą zawierać i przekazywać tylko tyle informacji,
ile sami użytkownicy ujawnili na stronie internetowej.
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę, na to, że możemy umieścić na Twoim urządzeniu
następujące rodzaje plików cookie. Jeśli chcesz sprawdzić, zmienić, zablokować lub usunąć niektóre i/lub wszystkie
pliki cookie, można nimi zarządzać i kontrolować w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, przeczytaj poniżej "Jak kontrolować pliki cookie".

Rodzaje plików cookie, z których korzystamy
Pliki cookie sesji
Pliki cookie sesyjne, są dostępne tylko podczas wizyty i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zwykle przechowują
anonimowy identyfikator sesji, umożliwiający przeglądanie witryny bez konieczności logowania się na każdej stronie,
ale nie zbierają żadnych informacji z komputera. Ułatwiają one takie zadania, jak zezwolenie stronie internetowej na
identyfikację, że użytkownik danego urządzenia nawiguje z jednej strony na drugą, wspierając bezpieczeństwo strony
internetowej lub podstawowe funkcje.
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Stałe pliki cookie
Trwałe pliki cookie działają po zamknięciu przeglądarki i pozwalają nam zapamiętać Twoje działania i preferencje oraz
pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób przybywasz i używasz naszej strony internetowej, abyśmy mogli lepiej ulepszać
nasze usługi. Mogą być wykorzystywane do dostarczania informacji o liczbie odwiedzających, średnim czasie
spędzonym na danej stronie i ogólnie o wydajności witryny. Czasami, trwałe pliki cookie są używane w celu
zapewnienia ukierunkowanej reklamy na podstawie historii przeglądania urządzenia.
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Pliki cookie pierwszej i trzeciej strony
Pliki cookie pierwszej strony to te, które zostały ustawione przez stronę odwiedzaną lub w jej imieniu. Wszystkie
pozostałe pliki cookie to pliki cookie stron trzecich. Korzystamy z plików cookie firm zewnętrznych i stron trzecich.

Niezbędne pliki cookie
To pliki cookie, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i korzystania z jej funkcji oraz w celu zapewnienia
bezpieczeństwa naszych usług. Bez tych plików cookie, nie możemy świadczyć naszych usług. Te pliki nie zbierają
informacji o Tobie, które można wykorzystać do celów marketingowych lub zapamiętywania miejsca odwiedzanego
podczas przeglądania Internetu.

Pliki cookie dotyczące wydajności
Pliki cookie, które zbierają informacje na temat korzystania z naszej witryny, na przykład najczęściej odwiedzanych
stron. Nie gromadzą informacji identyfikujących użytkownika, ale mogą gromadzić adresy IP urządzenia użytego do
uzyskania dostępu do witryny. Informacje są anonimowe i służą do poprawy wydajności witryny, doświadczenia
użytkownika i celów optymalizacji reklam.

Cookie funkcjonalne
Te pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej zapamiętać wybory, jakich dokonujesz, takie jak nazwa
użytkownika, język lub region i zapewniają ulepszone funkcje. Mogą również służyć do świadczenia żądanych usług,
takich jak oglądanie wideo, a także mogą być używane do zapamiętywania zmian wprowadzonych w rozmiarze,
czcionce i innych częściach stron internetowych, które można dostosować. Zebrane informacje są anonimowe (tzn. Nie
zawierają informacji pozwalających zidentyfikować osobę) i nie śledzą Twojej aktywności przeglądania innych stron
internetowych.

Kierowane pliki cookie
Pliki cookie, które zbierają kilka informacji na temat Twoich nawyków przeglądania. Zazwyczaj są one umieszczane
przez sieci reklamowe. Pamiętają, że odwiedziliście stronę internetową i te informacje są udostępniane innym
organizacjom, takim jak wydawcy mediów. Organizacje te robią to, aby zapewnić Ci ukierunkowane reklamy bardziej
odpowiednie dla Ciebie i Twoich interesów.

Opis

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Strona trzecia, funkcjonalność trwałych plików cookie. Pozwala kontaktować się z
odwiedzającymi podczas korzystania z witryny i rozpoznawać powracających użytkowników
do
witryny.
Więcej
informacji
można
znaleźć
na
stronie
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.
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Nazwa pliku cookie
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TS[HHHHHHHH]

Sesja, pierwsza strona cookie, służy do weryfikacji i uwierzytelniania żądań użytkowników.

__qca, mc

Trwałe pliki cookie stron trzecich dostarczane przez Quantcast, wykorzystywane do celów
kierowania i pomiaru ruchu. Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/.

__utma,
_utmb, Google Analytics - pliki cookie, używane głównie do śledzenia odwiedzin w dowolnej
_utmc,
_utmv, witrynie korzystającej z Google Analytics. Są to informacje o przechowywaniu plików cookie,
_utmz, _px, _ga, _gid takie jak liczba odwiedzin z urządzenia i czas trwania; zapisz niestandardowe zmienne do
segmentacji, wyjaśnij, w jaki sposób dotarłeś do naszej witryny i zmierz ruch w witrynie. Te
pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych innych niż adres IP urządzenia. Aby
uzyskać
więcej
informacji,
odwiedź
Google
na
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
_hjIncludedInSample

Plik cookie sesji, dostarczony przez Hotjar, używany do testowania ścieżek operacyjnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/cookieinformation.

eft

Wydajność, trwały plik cookie pierwszej strony, umożliwiający dostarczenie użytkownikom
odpowiedniej treści witryny zgodnie z ich preferencjami.

Geoip

Plik cookie pierwszej sesji, sprawdzający kraj używanego adresu IP. Ten plik cookie nie
zawiera żadnych danych osobowych innych, niż adres IP urządzenia użytkownika.

has_js

Wydajność, plik cookie pierwszej sesji, sprawdzanie, czy przeglądarki użytkowników
obsługują JavaScript.

hplang

Funkcjonalny plik cookie sesji pierwszej strony, umożliwiający prezentację strony w
preferowanym przez użytkownika języku.

Snap

Wydajność i funkcjonalność, trwałe pliki cookie stron trzecich, wspierające funkcje czatu
witryny. Żadne dane osobowe nie są gromadzone poza adresem e-mail użytkownika, który
jest dostarczany przez samego użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/.

Social media

Używamy serwisów remarketingowych Facebook, Linkedin, Twitter i Snapchat do
reklamowania naszych treści, produktów i usług. Więcej informacji na temat tych plików
cookie i sposobów ich zarządzania można znaleźć na stronie:
Facebook na https://www.facebook.com/policies/cookies/
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LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
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Twitter na https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat na https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
Google Adwords

Korzystamy z usługi remarketingowej Google AdWords, aby reklamować nasze produkty i
usługi na innych stronach internetowych osobom poprzednio odwiedzającym naszą witrynę.
Może to być reklama na stronie wyników wyszukiwania Google lub w sieci reklamowej
Google. Pliki cookie są ważne przez 30 dni od momentu utworzenia. To jest plik cookie stron
trzecich. Więcej informacji można znaleźć w Ustawieniach reklam Google na stronie
https://adssettings.google.com.

Microsoft

Plik cookie innej firmy. Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement.

logglytrackingsession

Funkcjonalny plik cookie sesji innej firmy używany do debugowania i rozwiązywania
problemów. Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

Funkcjonalny plik cookie stron trzecich służący do mierzenia i optymalizacji wydajności
witryny. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://vwo.com/knowledge/what-arethe-cookies-stored-by-vwo/.

emerp

Pliki cookie pierwszej strony, trwałe do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
Wykorzystywane do celów śledzenia marketingowego, synchronizacji i optymalizacji. Żadne
dane osobowe nie są gromadzone osobno dla adresu e-mail użytkownika, który jest
dostarczany przez samych użytkowników po zarejestrowaniu się w celu otrzymania usług i
produktów Firmy.

aspxroles

Plik cookie pierwszej strony, wydajność i funkcjonalność, umożliwia użytkownikom
wykonywanie autoryzowanych funkcji.

Cs; B; db; version; Trwałe, ściśle konieczne i wydajne pliki cookie stron trzecich, umożliwiające
MinDealGroupId; sd parametryzowanie parametrów statycznych w celu zwiększenia wydajności.
Niezbędne, wydajne i funkcjonalne pliki cookie pierwszej strony, używane do utrzymywania
użytkowników zalogowanych podczas sesji.

cdn

Wydajność, stały plik cookie pierwszej strony, umożliwia bazowanie adresu URL dla
zawartości statycznej w celu zwiększenia wydajności.
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ASP.NET_SessionId
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db

Bezwzględnie konieczne, trwałe, własne cookie, pozwalają na dostarczenie użytkownikom
odpowiednich tekstów i obrazów.

FXnetWeb

Trwała, ściśle niezbędna funkcjonalność, plik cookie pierwszej strony, tworzenie tokena
uwierzytelniania w celu poprawy Funkcjonalności.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

Trwały plik cookie pierwszej strony, służący do zapisywania preferencji użytkowników w celu
poprawy funkcjonalności usług.

IsCSMPush

Funkcjonalność, trwały plik cookie pierwszej strony, w celu testowania operacji dla poprawy
funkcjonalności usług.

JWT-Authority

Trwały plik cookie pierwszej strony, służący do celów rejestracji z urządzeń mobilnych.

Language, LID

Funkcjonalność, ściśle niezbędne, trwałe pliki cookie pierwszej strony, używane do
zapisywania preferencji użytkowników w celu poprawy funkcjonalności usług.

LoginReason

Trwały plik cookie pierwszej strony, używany do rozwiązywania problemów.

NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Trwałe, własne pliki cookie używane do optymalizacji platformy handlowej na urządzeniach
mobilnych.

RmData

Trwały, funkcjonalny plik cookie pierwszej strony, wykorzystywany jako token
uwierzytelniania w celu poprawy Funkcjonalności i wydajności.

RememberMe

Trwały, funkcjonalny plik cookie pierwszej strony używany do utrzymania preferencji
użytkowników w celu poprawy funkcjonalności i wydajności.

UserDeviceInformati
on; ViewMode

Trwałe, ściśle niezbędne pliki cookie pierwszej strony, używane do obsługi interfejsu
mobilnego.

Csmg

Niezbędny plik cookie pierwszej strony służący do zapewnienia wydajności i funkcjonalności
używany do utrzymywania użytkowników zalogowanych w systemie.

FXNET_SessionId

Trwały, ściśle niezbędny plik cookie pierwszej strony, używany jako identyfikator sesji
serwera do utrzymywania użytkowników zalogowanych.

Prosimy zanotować:
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• Niektóre z naszych usług nie będą działać, jeśli Twoja przeglądarka nie akceptuje plików cookie.
• Jeżeli plik cookie jest plikiem cookie stron trzecich, odwiedź witrynę dostawców, aby uzyskać więcej informacji.

CIF 143/11

• O ile w kolumnie opisu nie podano inaczej, nie gromadzi się danych osobowych.
• Powyższe informacje mogą podlegać od czasu do czasu zmianom.

Jak kontrolować pliki cookie
Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale jeśli wolisz, żebyśmy nie zbierali informacji w ten
sposób, zawsze możesz zaakceptować wszystkie lub niektóre, lub odrzucić pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.
Jednak odrzucenie wszystkich plików cookie oznacza, że możesz nie być w stanie w pełni korzystać z niektórych lub
wszystkich funkcji naszej witryny.
Możesz zarządzać plikami cookie ustawionymi przez dowolną witrynę internetową za pomocą ustawień przeglądarki
w każdej używanej przeglądarce, na każdym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony
internetowej, a także możesz zezwalać na pliki cookie tylko z określonych stron internetowych, czyniąc je "zaufanymi
stronami" w Twojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, które nie są niezbędne do wykonywania podstawowych funkcji naszej
strony, możesz zrezygnować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym
sposobów ich wyłączania, można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.

Linki
Korzystając ze strony internetowej Vestle, możesz mieć możliwość tworzenia linków do stron lub aplikacji stron
trzecich. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy, ani nie popiera tych stron lub aplikacji stron trzecich, a Vestle nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe zebrane i/lub przetworzone i/lub udostępnione przez osoby
trzecie za pośrednictwem tych innych stron lub aplikacji.
Strony internetowe lub aplikacje stron trzecich, które zawierają linki do Vestle będą regulować wykorzystanie danych
osobowych, które im przesyłasz, które mogą być również gromadzone przez pliki cookie podczas odwiedzania lub
korzystania z nich. Nie popieramy, ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności
takich stron trzecich. Inne strony i aplikacje mają odrębne i niezależne zasady ochrony prywatności, dlatego zalecamy,
aby zapoznać się z zasadami i regulaminami każdej odwiedzanej witryny i aplikacji przed przesłaniem swoich danych
osobowych.
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Bezpieczeństwo
Vestle dokłada wszelkich starań, aby zachować odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że bezpieczeństwo,
integralność i prywatność podanych przez Ciebie danych osobowych nie są wykorzystywane niezgodnie z
przeznaczeniem. Takie środki i zabezpieczenia obejmują szyfrowanie podczas przekazywania informacji, silne
mechanizmy uwierzytelniania oraz rozdzielenie maszyn i informacji w celu zapewnienia bezpiecznych obszarów.
Chociaż takie systemy i procedury znacznie zmniejszają ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i niewłaściwe wykorzystanie
danych osobowych, nie zapewniają one absolutnego bezpieczeństwa. Vestle regularnie dokonuje przeglądu środków
bezpieczeństwa w celu skutecznego wyeliminowania prawdopodobieństwa jakiegokolwiek nadużycia w razie
potrzeby.
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Zmiany w polityce
Vestle może od czasu do czasu zmieniać i aktualizować warunki niniejszej Polityki prywatności. Wszystkie zmiany wejdą
w życie siedem (7) dni po ich pierwszym opublikowaniu na stronie, chyba że Vestle zmieni Politykę Prywatności w celu
spełnienia wymagań prawnych lub regulacyjnych. W tych ostatnich przypadkach zmiany wejdą w życie zgodnie z
wymaganiami lub zostaną podporządkowane.
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Prawo rządowe
W odniesieniu do kwestii nie objętych niniejszą Polityką Prywatności, zastosowanie będzie miało prawo Cypru, a sądem
właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą polityką prywatności, będzie
Sąd Rejonowy powiatu, w którym mieści się siedziba Spółki.
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PRIVACY POLICY
Who we are
iCFD Limited is a member of the iFOREX group and it is registered as a Cypriot Investment Firm (CIF), regulated by the
Cypriot Securities and Exchange Commission (CySEC) under license number 143/11.

Our commitment
This Privacy Policy explains how iCFD Limited operating under the brand name ‘Vestle’ (formerly known as “iFOREX”)
collects, processes and retains personal information about you (i.e. individuals). For the purposes of this Policy, the
phrase “personal information” refers to any information relating to you which identifies you or you can be identified
by it.
Vestle is committed to protecting the privacy of all personal information which is obtained from you. Vestle handles,
retains and processes your information only insofar as this is in accordance with the applicable legal requirements and
only to the extent it is necessary for the achievement of the purposes set out herein.

Vestle’s contact details
Should you wish to contact Vestle with respect to any matter related to your personal information processed by Vestle
and/or to the exercising of your rights under applicable law, please contact Vestle’s DPO (Data Protection Officer) by
email dpo@vestle.com, or by using the applicable form on the company’s website, or by mail to iCFD Limited at Corner
of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B 54216, Limassol, Cyprus.

Information Protection Supervisory Authority contact details
Vestle operates under the supervision of the Office of the Commissioner for Personal Information Protection
(“OCPDP”). Should you wish to contact the OCPDP for any purpose, including for the exercise of your rights and/or
lodging a complaint, please contact the OCPDP at 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia, Tel.
+357 22 818 456, Fax +357 22 304 565 or by e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.

What information do we collect from you?
In order to provide you with our services we need to process certain information about you. We ask for information
that will serve our legal and regulatory requirements, our business and legitimate interests, and information which
enables us to offer and provide you with products and services tailored and customized to your interests and needs.
Additionally, when you use our services we collect information from your use of our website, trading platform and
mobile app which helps us to better improve your experience when using our website and allows us to manage the
services we provide.
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We retain your full name, date of birth, place of birth, address, a certified photocopy of your national ID card, passport
or other form of ID and a certified photocopy of a recent utility bill, or other proof of address, TICs (Tax Identification
Codes), country of residence, geo location information, information related to your financial status, such as your bank
account/s and Credit Card/s details or other means of payments, the origin of funds, annual income, deposits and
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withdrawals history, information in regards to funds and financial instruments kept by the Company on your behalf,
occupation and information related to your knowledge and experience in the field of which Vestle provides services,
relevant data and types of transactions conducted, documents downloaded and/or uploaded, phone number and
email address.
We may also retain information such as how you use our website, trading platform and app, the frequency with which
you access our website, trading platform and mobile app, site areas visited, pages viewed, frequency and duration of
visits, Internet Protocol (IP) address, computers and cellular devices identification parameters, mouse clicks, mouse
movements, scrolling activity as well as text you type in the website, trading platform and app, the website which
referred you to ours or to which websites you link and your preferred languages.

The purposes for which we process personal information and the legal basis of it
1. Compliance with legal obligations
Vestle is required to collect, process and retain personal information of its clients in accordance with strict
mandatory legal requirements, such as the Anti-Money Laundering law and financial regulations, in order to
confirm your identity, the resource of your funds, to assess your suitability and appropriateness to receive the
products and services we provide and in accordance, to categorize you as a client and to manage and administer
the products and services that we provide you, and such information as required in order to ensure and evidence
our compliance with our legal and regulatory obligations.
2.

For the performance of the contract
(a) In order to provide you with the products and services that you have requested, including for processing
transactions, for troubleshooting, to maintain and manage your account and personal profile, and in order
to contact you when necessary and/or appropriate in relation to the products and services being provided
to you, including via third parties.
(b) To enforce the Company’s legal framework, i.e. the Company’s governing terms and conditions (“T&C”) as
detailed in the Company’s Client Agreement. Vestle process personal information in order to monitor if its
clients use of the Company’s products and services is in breach and/or is abusing the governing T&C,
including with no limitation, in any case of dispute, or legal proceeding of any kind between Vestle’s clients
and Vestle, or between Vestle’s clients, and other clients or third parties with respect to, or in relation with
the services Vestle provides.
(c) For authentication and/or identity checks, including checks with credit reference agencies (who may keep a
record of the information) for preventing fraud and for risk management purposes.
For the legitimate interests of Vestle
Vestle process personal information to enhance its business objectives, such as to keep our website, trading
platform and mobile app safe and secure; to constantly optimize our products and services to existing and
potential clients. This includes, but not limited to, developing better understanding of the products and services
our clients and potential clients may be interested in obtaining and to tailor them in accordance; to measure
and understand the effectiveness of advertising and to deliver most relevant advertising to clients and others;
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3.
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to improve our website, trading platform and mobile app to ensure that content is presented in the most
effective manner; if applicable, to allow clients to participate in interactive features of our service, when they
choose to do so; to conduct surveys and questionnaires and creating aggregated impersonalized and/or
statistical information to this effect.
4.

Marketing
Vestle uses personal information to keep its clients updated at all times in relation to matters such as contracts
its clients have traded and activities of Vestle, for marketing purposes, including, but not limited to providing its
clients with information regarding the products and services offered by Vestle and/or its partners. For marketing
purposes Vestle will use means of newsletters, SMS (text) messages and/or any other electronic
communications as may be applicable.
Should you wish to opt-out from receiving marketing services, at any time, please update your preferences on
the company’s trading platform or upload a request to Vestle.
Please note that opting out from marketing services (i) might affect your ability to explore new products and
services and their customization to your needs and requirements, and (ii) will not prevent completely all forms
of communications to you, since Vestle is required by law to communicate and inform you of legal aspects
related to the products and services provided to you by Vestle.

Automated decision – making and profiling
We use advanced automated decisions making tools in order to perform our duties, services and for KYC (know-yourclient) and CDD (customer due diligence) purposes. Vestle is required by law to process personal information in order
to (i) ensure Vestle services are not being used for money laundering and/or terrorist financing and/or fraud purposes;
(ii) to establish its clients’ suitability and appropriateness to receive Vestle’s services; (iii) to assure Vestle is acting
honestly, fairly and professionally and in the best interests of its clients (iv) in general to assure and evidence as
appropriate that Vestle complies with its legal and regulatory obligations. Vestle also uses automated decision making
and profiling mechanisms for marketing purposes and to customize its products and services to its clients, in order to
ensure a more personalized, effective and efficient service.

How long will Vestle retain your personal information?
We will keep your personal information for as long as you are a customer of ours, and after you stop being one we will
retain your information for the least amount of time necessary to fulfill our legal or regulatory obligations and for our
business purposes.
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We may retain Personal Information for longer periods than required by law if it is in our legitimate business interests
and not prohibited by law or if we cannot delete it for technical reasons. We may also keep information for research
or statistical purposes. If we do so, we will make sure that your privacy is always protected and only use it for those
purposes.
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The recipients of personal information
Access to personal information is restricted to those employees, partners, contractors, advisers, affiliates and service
providers of Vestle (including, with no limitation, parent, sister and subsidiary companies in the iFOREX Group, credit
reference agencies, fraud prevention agencies, companies we have a joint venture or agreement to co-operate with,
market researchers and professional Advisors) who need to access such information for the purposes described in this
policy. Those with access to personal information are obligated to comply with strict standards of confidentiality and
protection of personal information and other information.
We may also share information with other third parties if we choose to sell, transfer, or merge parts of our business,
or our assets or we may seek to acquire other businesses or merge with them. We will only share information with
other parties if they agree to keep your information safe and private and which have sufficient guarantees that
implement appropriate technical and organizational measures to ensure your rights.
We may share information with law enforcement agencies, information protection authorities, and other competent
authorities as well as with other competent third parties, as may be required if Vestle believes that you performed any
act or omission that Vestle believes to be violating any applicable law, rules, or regulations, or if Vestle is required, or
believes that it is required by law to share or disclose your information to applicable authorities or to any other third
party.

Transfer of information to third countries
Your personal information will be transferred by Vestle to its servers and/or servers of its affiliated companies and/or
third party processors in the EEA (European Economic Area) and/or which some are located in non- EEA jurisdictions
which are either approved by the European Commission by an Adequacy Decision and/or amongst others, where we
enter into a contract with the recipient whose clauses are approved by our supervisory authority. We always take the
appropriate measures to ensure that your personal information is properly secured.

Consequences of your refusal to provide us with personal information
Depending on the type of personal information in question and the grounds on which we may be processing, should
you decline to provide us with personal information, for example as requested in the application form, we may not be
able to open an account for you, to fulfil our contractual requirements or to provide you with any other services,
information or assistance you have sought, or evaluate the appropriateness of the service you are requesting or may
not be able to continue with our relationship.
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Your rights
At any point in time when we possess or process your personal information, you have the following rights:

CIF 143/11

Right to Access
You may have access at any time to your personal information which Vestle processes as well as ask us to confirm to
you whether or not we process your personal information. Before providing access to you, we will ask you to prove
your identity and give us sufficient information about your interaction with us so that we can locate any relevant data.
If we provide you with access to the information we hold about you, we will not charge you for this unless your requests
are manifestly unfounded or excessive, i.e. requests are manifestly abusive, based on unreasonable intervals or their
number or repetitive or systematic nature. If you request further copies of this information from us, we may charge
you a reasonable administrative fee.

Right of portability
You have the right to ask Vestle to provide you with the personal information you have provided us in a commonly
used machine-readable format.

Right of Rectification
Where applicable you may ask Vestle to rectify inaccurate personal information or (taking into account the purposes
of the processing) to complete incomplete personal information concerning you. The completion and/or rectifying of
information may require you to provide Vestle with supplementary statements and/or documents.

Right to Restriction of Processing
You have a right to ask Vestle to restrict the processing of your personal information, based on the following grounds:
•
•
•
•

The accuracy of your personal information is questioned by you.
The processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data.
You have objected to processing but you are waiting for us to tell you if we are allowed to keep on using it.
It is not relevant any more, but you want us to keep it for use in legal claims.

In such cases the processing of your personal information might be restricted except to the extent of Vestle’s legal
and/or regulatory requirements of processing information and/or Vestle’s right for the establishment, exercise or
defense of legal claims.
Please note that restricting the processing of your personal information may adversely impair Vestle’s ability to provide
you with any of the products and services you may have requested.
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Right to object and right to opt out
You may object on grounds relating to your particular situation, to the processing of your personal information and for
profiling which is based on the ground of our legitimate interest. You may choose not be subject to a decision based
solely on automated processing and profiling.
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Subject to exceptions, Vestle will stop processing your personal information except to the extent that Vestle (i) won’t
be able to perform and/or provide its duties and/or services; (ii) is required to process your personal information for
regulatory and/or legal purposes; (iii) is required to maintain adequate business records or maintain adequate records
for Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Please note that objecting and/or opting – out may adversely affect Vestle’s ability to provide you with any of the
services you have requested.

Right of erasure
You may ask Vestle to erase your personal information based on the following grounds:
•
•
•
•
•

The personal information is no longer necessary for the purposes for which it was collected and/or processed.
Where the processing of information is based solely on your consent and you have withdrawal your consent to
it.
Where you have objected to the processing of personal information and where Vestle do not have legitimate
grounds for further processing.
The processing of personal information is unlawful.
There should be compliance with Union or Member State law which requires such action.

Please note, should you request that Vestle erase your personal information, Vestle will no longer be able to provide
you with any of its services.
Vestle will erase your personal information except to the extent that Vestle is required (i) to hold your personal
information for regulatory and/or legal purposes, (ii) to maintain adequate business records and adequate records for
Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Right of notification
You have a right to be notified by Vestle in case of an information breach which has an adverse effect on your personal
information.

Cookies
What are cookies?
Cookies are used by nearly all websites. They are small text files placed on your device when you visit or using our
website (for the purpose of this Cookies notice Website shall also means our trading platform and mobile app) which
enables our systems to recognize your device and help us to provide you with better, faster, safer and customized
experience, including for advertising and marketing purposes.
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We use cookies to analyze traffic on our website, to track your activity and to help ensure you get the smoothest
possible experience when visiting our website. The information collected using cookies enables us to ensure we
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present you with options tailored to your preferences on your next visit and to enhance the experience of our services
on the website.
Cookies do not harm your device, they are not computer programs, can’t be executed as code and cannot be used to
disseminate viruses. They can only contain and transfer as much information as the users themselves have disclosed
to a website.
By using our website, you agree that we can place the following types of cookies on your device. Should you wish
to check, change, block or delete some and/or all of the cookies this can be managed and controlled within your
browser settings. For more information on how to do this please read below the “How to control your cookies”.

Types of cookies we use
Session cookies
Session cookies last only for the duration of your visit and are deleted when you close your browser. They usually store
an anonymous session ID allowing you to browse a website without having to log in to each page but they do not
collect any information from your computer. They facilitate tasks such as allowing a website to identify that a user of
a particular device is navigating from one page to another, supporting website security or basic functionalities.

Persistent cookies
Persistent cookies last after you have closed your browser, and allow us to remember your actions and preferences
and help us to understand how you arrive and use our website so we can better improve our services. They can be
used to provide information about numbers of visitors, the average time spent on a particular page and generally the
performance of the website. Sometimes persistent cookies are used to provide targeted advertising based on the
browsing history of the device.

First and third party cookies
First party cookies are those set by or on behalf of the website visited. All other cookies are third party cookies. We
use both first party and third party cookies.

Strictly necessary cookies
Cookies which are essential to enable you to use our website and use its features, and for ensuring the security of our
services. Without these cookies our services can’t be provided. These cookies do not gather information about you
that could be used for marketing or remembering where you visited while browsing the internet.
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Performance cookies
Cookies which collect information about your use of our website, for example which pages you visited most often.
They don't collect information that identifies you, although they may collect the IP address of the device used to access
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the site. The information is anonymous and is used to improve the website’s performance, the user’s experience and
for advertising optimization purposes.

Functionality cookies
These cookies allow our website to remember choices you make such as your user name, language or your region and
provide enhanced features. They may also be used to provide services you request, such as watching a video and can
also be used to remember changes you have made to text size, font and other parts of web pages that you can
customize. The information collected is anonymized (i.e. does not contain information by which an individual can be
identified) and does not track your browsing activity across other websites.

Targeting cookies
Cookies which collect several pieces of information about your browsing habits. They are usually placed by advertising
networks. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organizations such
as media publishers. These organizations do this in order to provide you with targeted adverts more relevant to you
and your interests.

Cookie name

Description

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Third party, functionality persistent cookie. Allows to contact visitors while using the
website and to recognize returning visitors to the website. For more information please visit
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

TS[HHHHHHHH]

A session, first party cookie, serves for verification and authentication of users’ requests.

__qca, mc

Persistent, third party cookies provided by Quantcast, used for targeting and traffic
measurement
purposes.
For
more
information
please
visit
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/.

__utma,
_utmb, Google analytics cookies, primarily used to track visits to any site which uses Google
_utmc,
_utmv, analytics. These cookie store information such as the number of visits made from your
_utmz, _px, _ga, _gid device and the duration; record custom variables for segmentation, explain how you have
reached our website and measure website’s traffic. These cookies do not contain any
personal information other than the IP address of your device. For more information please
visit
Google
at
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Third party, session cookie, provided by Hotjar, used for testing operations funnels. For
more information please visit https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.
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eft

A performance, first party persistent cookie, enabling to provide the website’s users
relevant content in accordance to their preferences.

Geoip

A session first party cookie, validating the country of the IP address in use. This cookie does
not contain any personal information other than the IP address of users’ device.

has_js

A performance, first party session cookie, validating whether users’ browsers support
JavaScripts.

hplang

A functionality, first party session cookie, enabling presenting the website in the user’s
preferred language.

Snap

Performance and functionality, third party persistent cookies, supporting the website’s chat
box capabilities. No personal information is collected apart from the users’ email address,
which are provided by the users themselves. For more information please visit
https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/.

Social media

We use Facebook, Linkedin, twitter and Snapchat remarketing services to advertise our
content, products and services. For more information about these cookies and on how to
manage them please visit:
Facebook at https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn at https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter at https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat at https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
We use the Google AdWords remarketing service to advertise our products and services on
other websites to previous visitors to our website. This could be in the form of an
advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network.
The Cookies are valid for 30 days from creation. This is a third party cookie. For more
information please visit Google's Ads Settings at https://adssettings.google.com.

Microsoft

3rd party cookie. For more information please visit https://privacy.microsoft.com/enca/privacystatement.

logglytrackingsession

A functionality, third party session cookie, used for debugging and troubleshoot purposes.
For more information please visit https://www.solarwinds.com/cookies.
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Google Adwords
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VWO

A functionality third party cookie, used for website’s performance measurement and
optimization. For more information please visit https://vwo.com/knowledge/what-are-thecookies-stored-by-vwo/.

emerp

First party cookies, persistent until being deleted by the user. Used for purposes of
marketing tracking, synchronization and optimization. No personal information is collected
apart for users’ email address which being provided by the users themselves once they
register to receive the Company’s services and products.

aspxroles

A session, performance and functionality first party cookie, enables users to perform
authorized functions.

Cs; B; db; version; Persistent, strictly necessary and performance first party cookies, enabling static content
MinDealGroupId; sd routing parameters to improve performance.
A strictly necessary, performance and functionality, session first party cookie, used for
keeping users logged in while in session.

cdn

A performance, persistent first party cookie, enables to base URL for static content to
improve performance.

db

A strictly necessary, persistent, first party cookie, allows to provide users with relevant texts
and images.

FXnetWeb

A persistent, strictly necessary, functionality, first party cookie, creating authentication
token to improve Functionality.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

A persistent, functionality first party cookie, used for saving users preferences for improving
services functionality.

IsCSMPush

A functionality, persistent first party cookie, for the purpose of testing operation to improve
services functionality.

JWT-Authority

A persistent, functionality first party cookie, used for registration purposes from mobile
devices.

Language, LID

A functionality, strictly necessary persistent first party cookies, used for saving users
preferences to improve services functionality.

LoginReason

A persistent first party cookie, used for troubleshooting purposes.
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NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Persistent, first party cookies, used for optimizing purposes of the trading platform over
mobile devices.

RmData

A persistent, performance and functionality first party cookie, used as authentication token
to improve Functionality and performance.

RememberMe

A persistent, performance and functionality first party cookie used for the maintenance of
users preferences to improve functionality and performance.

UserDeviceInformati
on; ViewMode

Persistent, strictly necessary first party cookies, used for mobile UI support.

Csmg

A strictly necessary, performance and functionality first party cookie used for keeping users
logged in to the system.

FXNET_SessionId

A persistent, strictly necessary first party cookie, used as server session identifier for keeping
users logged in.

Please note that:
•
•
•
•

Some of our services will not function if your browser does not accept cookies.
Where a cookie is a third party cookie please visit the providers’ website for more information.
Unless mentioned otherwise on the description column no personal information is collected.
The above information is subject to changes from time to time.

How to control your cookies
Most web browsers will accept cookies but if you would rather we didn’t collect information in this way you can always
choose to accept all or some, or reject cookies in your browser's settings. However, rejecting all cookies means that
you may not be able to take full advantage of some or all of our website's features.
You can manage your cookies set by any website through the browser settings on each browser you use, on each
device you use to access our website, and you can also allow cookies from specific websites only by making them
“trusted websites” in your Internet browser.
Should you wish not to receive cookies that are not strictly necessary to perform basic features of our website, you
may choose to opt-out by changing your browser settings. For more information generally on cookies, including how
to disable them, please refer to https://www.aboutcookies.org/.
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When you use the Vestle website, you may be able to link to third party websites or apps. This Privacy Policy does not
apply to nor endorse those third party sites or apps, and Vestle is not responsible for any personal information
collected and/or processed and/or shared by third parties via those other websites or apps.
Third party sites or apps which have links to Vestle will govern the use of personal information you submit to them,
which may also be collected by cookies when you visit or use them. We do not endorse nor accept any responsibility
and/or liability for the privacy practices of such third parties. Other websites and apps have separate and independent
privacy policies and therefore we highly recommend you to review the policies and regulations of each site and app
you visit before submitting your personal information.

Security
Vestle makes efforts to maintain appropriate safeguards in order to ensure that the security, integrity and privacy of
the personal information that you have provided is not misused. Such measures and safeguards include encryption
during information transmission, strong authentication mechanisms and the separation of machines and information
to provide secure areas. While such systems and procedures significantly reduce the risk of security breaches and the
inappropriate use of personal information, they do not provide absolute security. Vestle will review regularly its
security measures in order to effectively eliminate the likelihood of any form of misuse where necessary.

Amendments to policy
Vestle may change and update the terms of this Privacy from time to time. All changes will take effect seven (7) days
after their initial posting on the Website, unless Vestle amends the Privacy Policy to comply with legal or regulatory
requirements. In the latter cases the amendments will become effective as required, or ordered.
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Governing Law
In respect of issues not addressed in the present Privacy Policy, the law of Cyprus will apply and the competent court
for the settlement of any dispute which may arise in respect of this privacy policy shall be the District Court of the
district in which the Company’s headquarters are located.

