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Data Privacy Policy of Kurant GmbH, with
registered office in Vienna and business address
Forchheimergasse
30A/4/1,
A-1230
Vienna/Austria, and its affiliates (hereinafter
referred to as "Kurant" or "we"), for their
websites (e.g.
kurant.at, kurant-btm.de,
kurant.gr, kurant.es, kurant.io, hereinafter
"Website") and contracts for the purchase or
sale of cryptocurrencies.

Πολιτική απορρήτου δεδομένων της Kurant
GmbH{Ε.Π.Ε}, με έδρα στη Βιέννη και
επαγγελματική διεύθυνση Forchheimergasse
30A/4/1, A-1230 Βιέννη/Αυστρία, και των
θυγατρικών της (εφεξής ως «Kurant» ή «εμείς»),
για τις ιστοσελίδες τους (π.χ. kurant.at, kurantbtm.de, kurant.gr, kurant.es, kurant.io, εφεξής
«Ιστοσελίδα») και συμβάσεις για την αγορά ή
την πώληση κρυπτονομισμάτων.

Thank you very much for your interest in our
products.
Below
we
inform
you
comprehensively, to what extent we process
your data and which rights you have in this
regard. The protection of your privacy is
particularly important to us and we would like to
inform you accordingly about your rights or
possibilities in order to sustainably promote a
relationship based on trust. Our data protection
practice complies with the General Data
Protection Regulation of the European Union
(hereinafter "GDPR") in conjunction with the
Austrian Data Protection Amendment Act 2018
(hereinafter "DS-AG"), the Telecommunications
Act (TKG) and other relevant legal provisions.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας
για τα προϊόντα μας. Παρακάτω σας
ενημερώνουμε διεξοδικά, σε ποιο βαθμό
επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και ποια
δικαιώματα έχετε σχετικά. Η προστασία της
ιδιωτικής σας ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική
για εμάς και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
αναλόγως για τα δικαιώματά σας ή τις
δυνατότητές
σας,
προκειμένου
να
προωθήσουμε
βιώσιμα
μια
σχέση
εμπιστοσύνης. Η πρακτική μας για την
προστασία των δεδομένων συμμορφώνεται με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής "GDPR") σε
συνδυασμό με τον αυστριακό τροποποιητικό
νόμο περί προστασίας δεδομένων του 2018
(εφεξής
"DS-AG"),
τον
νόμο
περί
τηλεπικοινωνιών (TKG) και άλλες σχετικές
νομικές διατάξεις.

Data protection regulations must always be
observed when processing personal data. The
scope of this privacy policy is based on the
understanding of the GDPR. Thus, the
"processing" of personal data essentially
involves any dealings with the same. Insofar as
data processed by us are inhuman and - even if
only through third parties, in a synopsis or
additional knowledge - make you identifiable as
a person (in particular, have your full name
ascertained), this is basically personal data.

Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων πρέπει
πάντα να τηρούνται κατά την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων. Το πεδίο εφαρμογής
της παρούσας πολιτικής απορρήτου βασίζεται
στην κατανόηση του ΓΚΠΔ. Έτσι, η
"επεξεργασία"
προσωπικών
δεδομένων
περιλαμβάνει ουσιαστικά κάθε συναλλαγή με
αυτά. Στο βαθμό που τα δεδομένα που
επεξεργαζόμαστε είναι απάνθρωπα και - έστω
και μόνο μέσω τρίτων, σε σύνοψη ή πρόσθετη
γνώση - σας καθιστούν αναγνωρίσιμο ως
πρόσωπο (ιδίως, έχουν εξακριβωθεί τα πλήρη
ονόματά σας), πρόκειται ουσιαστικά για
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

This privacy statement applies solely to our Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει
website. If you are redirected to other websites αποκλειστικά για την ιστοσελίδα μας. Εάν
via links on our Website, please inform yourself ανακατευθυνθείτε σε άλλους ιστότοπους μέσω
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directly on the landing page about the respective
handling of your data. For contents on web
pages of the third party, which are linked over
our web appearance, we can take over no
responsibility or adhesion.

συνδέσμων στον ιστότοπό μας, παρακαλούμε
να ενημερωθείτε απευθείας στη σελίδα
προορισμού για τον αντίστοιχο χειρισμό των
δεδομένων σας. Για τα περιεχόμενα σε
ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες συνδέονται μέσω
της διαδικτυακής μας εμφάνισης, δεν μπορούμε
να αναλάβουμε καμία ευθύνη ή προσκόλληση.

§ 1 Data processing when using our Website

§ 1 Επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση της
ιστοσελίδας μας

When you visit our Website, we collect the Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας,
following information: IP address.
συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Διεύθυνση IP.
You can visit our Website without having to
provide any personal information. When the
Website is accessed, only certain access data
(your IP address and other metadata regarding
your surfing behaviour, e.g. date/time of
retrieval, requesting provider) are processed.
This data processing is carried out for the
purpose of traceability of visitors, checking the
effectiveness of advertising, playing targeted
advertising elements and messages, and for the
purpose of ensuring and improving the quality of
our offer and is based on Article 6 (1) (f) GDPR
(predominant legitimate interests, that is
achievement of the purposes just mentioned).
However, this information does not allow us to
infer yourself.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον Ιστότοπό μας
χωρίς να χρειαστεί να δώσετε οποιαδήποτε
προσωπική πληροφορία. Κατά την πρόσβαση
στον Ιστότοπο, επεξεργάζονται μόνο ορισμένα
δεδομένα πρόσβασης (η διεύθυνση IP σας και
άλλα
μεταδεδομένα
σχετικά
με
τη
συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας, π.χ.
ημερομηνία/ώρα
ανάκτησης,
πάροχος
αίτησης). Αυτή η επεξεργασία δεδομένων
πραγματοποιείται με σκοπό την ιχνηλασιμότητα
των
επισκεπτών,
τον
έλεγχο
της
αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, την
αναπαραγωγή στοχευμένων διαφημιστικών
στοιχείων και μηνυμάτων και με σκοπό τη
διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της
προσφοράς μας και βασίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 περίπτωση στ) ΓΚΠΔ (κυρίαρχο
έννομο συμφέρον, δηλαδή επίτευξη των
σκοπών που μόλις αναφέρθηκαν). Ωστόσο, οι
πληροφορίες αυτές δεν μας επιτρέπουν να
συμπεράνουμε τον εαυτό σας.

IP addresses are collected and stored by
shortening the last three (3) digits exclusively in
anonymous form. As a basic principle, you can
therefore view all content on our Website
without providing any personal data.

Οι
διευθύνσεις
IP
συλλέγονται
και
αποθηκεύονται με σύντμηση των τριών (3)
τελευταίων ψηφίων αποκλειστικά σε ανώνυμη
μορφή. Ως βασική αρχή, μπορείτε επομένως να
βλέπετε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας
χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα.

§ 2 Data processing
cryptocurrencies

when

trading § 2 Επεξεργασία δεδομένων
συναλλαγή κρυπτονομισμάτων

If you have decided to trade cryptocurrencies
through our Bitcoin ATMs, you must first register
at the Bitcoin ATM starting from a certain
amount (which depends on the country) and
then complete a Know Your Customer
verification process (hereinafter "KYC"). Within
the framework of this registration or KYC
verification and the subsequent ordering of

κατά

τη

Εάν έχετε αποφασίσει να εμπορεύεστε
κρυπτονομίσματα μέσω των Bitcoin ATM μας,
θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο Bitcoin
ATM ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο ποσό (το
οποίο εξαρτάται από τη χώρα) και στη συνέχεια
να ολοκληρώσετε μια διαδικασία επαλήθευσης
του Know Your Customer {γνωρίστε τον πελάτη
σας}(εφεξής "KYC"). Στο πλαίσιο αυτής της
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cryptocurrencies (purchase or sale), the
following personal data are collected: first name,
last name, address data, date of birth, e-mail
address, telephone number and identification
data (presentation of ID card copy) and a photo
of your face to make a KYC check.

Video-Ident-Procedure
Management AG

by

identity

εγγραφής ή της επαλήθευσης KYC και της
επακόλουθης παραγγελίας κρυπτονομισμάτων
(αγορά ή πώληση), συλλέγονται τα ακόλουθα
προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο,
στοιχεία διεύθυνσης, ημερομηνία γέννησης,
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,
αριθμός τηλεφώνου και στοιχεία ταυτοποίησης
(προσκόμιση αντιγράφου δελτίου ταυτότητας)
και μια φωτογραφία του προσώπου σας για να
γίνει έλεγχος KYC.

Trust Βίντεο- Aναγνώριση ταυτότητας από την
identity Trust Management AG

Kurant uses the video-identification procedure
of identity Trust Management AG, based in
Dusseldorf/Germany. In the course of the
identification process, the following data is
collected and processed: First and last name,
residential address, gender, date and place of
birth, nationality, mail address, telephone
number, photo of the customer, data and photo
of the ID presented (including type of ID, ID
number, issuing authority, date/place of issue,
validity date), acoustic and video recordings with
time stamps.

Η Kurant χρησιμοποιεί τη διαδικασία
ταυτοποίησης μέσω βίντεο της identity Trust
Management
AG,
με
έδρα
το
Ντίσελντορφ/Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ταυτοποίησης συλλέγονται και
υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα
δεδομένα: Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση
κατοικίας, φύλο, ημερομηνία και τόπος
γέννησης,
εθνικότητα,
διεύθυνση
αλληλογραφίας,
αριθμός
τηλεφώνου,
φωτογραφία του πελάτη, δεδομένα και
φωτογραφία της προσκομιζόμενης ταυτότητας
(συμπεριλαμβανομένου του τύπου της
ταυτότητας, του αριθμού ταυτότητας, της αρχής
έκδοσης, της ημερομηνίας/τόπου έκδοσης, της
ημερομηνίας
ισχύος),
ακουστικές
και
βιντεοσκοπημένες εγγραφές με χρονοσήμανση.

The data is transmitted to Kurant by identity
Trust Management AG as a service provider.
identity Trust Management AG uses this data
only to the extent necessary for proper
identification.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Kurant από την
identity Trust Management AG ως πάροχο
υπηρεσιών.Η identity Trust Management AG
χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα μόνο στο
βαθμό που είναι απαραίτητο για την ορθή
ταυτοποίηση.

After the expiration of the period of 3 months,
the depersonalized order data will be kept in a
separate offline database by identity Trust
Management AG for another 9 months. After a
total of 12 months, the depersonalized order
data will also be deleted automatically by
identity Trust Management AG.

Μετά τη λήξη της περιόδου των 3 μηνών, τα μη
προσωποποιημένα δεδομένα παραγγελιών θα
διατηρηθούν σε ξεχωριστή βάση δεδομένων
εκτός σύνδεσης από την identity Trust
Management AG για άλλους 9 μήνες. Μετά από
συνολικά 12 μήνες, τα μη προσωποποιημένα
δεδομένα παραγγελιών θα διαγράφονται
επίσης αυτόματα από την identity Trust
Management AG.

Should you have decided to make a request to
set up a Bitcoin ATM, the following personal data
will be collected: title, first name, last name, email address, company, sector, position and
website.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να υποβάλετε
αίτημα για τη δημιουργία ΑΤΜ Bitcoin, θα
συλλεχθούν
τα
ακόλουθα
προσωπικά
δεδομένα: τίτλος, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εταιρεία, τομέας,
θέση και ιστότοπος.
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These personal data are required by us for the
fulfilment of the contract and for the fulfilment
of the legal requirements (Article 6 (1) (b) GDPR,
Article 6 (1) (c) GDPR). The data is stored at least
for the duration of a contract with Kurant,
whereby in particular due to legal requirements
(statutory retention requirements, limitation
periods of potential legal claims) a longer period
may also be provided for. Insofar as the storage
of the data for the purposes of the original
survey (or within the scope of a legally
permissible change of purpose) is no longer
required and no legal provisions are in conflict,
we will arrange for the deletion of the same.

Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
απαιτούνται από εμάς για την εκπλήρωση της
σύμβασης και για την εκπλήρωση των νομικών
απαιτήσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 περ. (β)
ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ).
Τα δεδομένα αποθηκεύονται τουλάχιστον για
τη διάρκεια της σύμβασης με την Kurant, ενώ
ιδίως λόγω νομικών απαιτήσεων (απαιτήσεις
διατήρησης
βάσει
νόμου,
προθεσμίες
παραγραφής πιθανών νομικών αξιώσεων)
μπορεί να προβλέπεται και μεγαλύτερη
περίοδος. Εφόσον δεν απαιτείται πλέον η
αποθήκευση των δεδομένων για τους σκοπούς
της αρχικής έρευνας (ή στο πλαίσιο μιας νομικά
επιτρεπτής αλλαγής του σκοπού) και δεν
υπάρχουν αντίθετες νομικές διατάξεις, θα
μεριμνήσουμε για τη διαγραφή τους.

In addition, we process the date of the Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε την ημερομηνία της
transaction, the transaction fee and the network συναλλαγής, την αμοιβή συναλλαγής και την
fee (also required for contract fulfilment).
αμοιβή δικτύου (που απαιτείται επίσης για την
εκπλήρωση της σύμβασης).
§ 3 Data processing of children

§ 3 Επεξεργασία δεδομένων παιδιών

There are no business relationships with Δεν υπάρχουν επιχειρηματικές σχέσεις με
children.
παιδιά.
§ 4 Rights of the data subject

§ 4 Δικαιώματα
δεδομένων

του υποκειμένου των

An important concern of data protection law is
to give you certain disposition possibilities about
your personal data even after a data processing
has already begun. For this purpose, there are a
number of data subject rights, which we will
comply with immediately upon request, but at
the latest within one (1) month. To exercise your
rights, please contact us via the following e-mail
address: office@kurant.at. Specifically, the
following rights are provided:

Ένα σημαντικό μέλημα του νόμου περί
προστασίας δεδομένων είναι να σας παρέχει
ορισμένες
δυνατότητες
διάθεσης
των
προσωπικών σας δεδομένων ακόμη και μετά
την έναρξη της επεξεργασίας δεδομένων. Για το
σκοπό αυτό, υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα
του υποκειμένου των δεδομένων, με τα οποία
θα συμμορφωθούμε αμέσως μετά από αίτημα,
αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός. Για να
ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε
μαζί μας μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@kurant.at.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα
δικαιώματα:

(a) If you exercise your right to information and
no legal restrictions are in conflict, we will inform
you comprehensively about our processing of
your data. We will provide you with (i) copies of
the data (e-mails, database extracts, etc.) as well
as information on (ii) specifically processed data,
(iii) processing purposes, (iv) categories of
processed data, (v) recipients, (vi) the retention
period or criteria for their determination, (vii)

(α) Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας για
ενημέρωση και δεν υπάρχουν νομικοί
περιορισμοί
σε
αντίθεση,
θα
σας
ενημερώσουμε διεξοδικά για την επεξεργασία
των δεδομένων σας. Θα σας παρέχουμε (i)
αντίγραφα των δεδομένων (ηλεκτρονικά
μηνύματα, αποσπάσματα βάσεων δεδομένων
κ.λπ.) καθώς και πληροφορίες σχετικά με (ii) τα
συγκεκριμένα δεδομένα που υποβάλλονται σε
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the source of the data and (viii) where
applicable, further information depending on
the individual case. Please note, however, that
we cannot provide documents that could affect
the rights of others.

επεξεργασία, (iii) τους σκοπούς επεξεργασίας,
(iv) τις κατηγορίες των δεδομένων που
υποβάλλονται σε επεξεργασία, (v) τους
αποδέκτες, (vi) την περίοδο διατήρησης ή τα
κριτήρια για τον καθορισμό τους, (vii) την πηγή
των δεδομένων και (viii) κατά περίπτωση,
περαιτέρω πληροφορίες ανάλογα με την
εκάστοτε περίπτωση. Σημειώστε, ωστόσο, ότι
δεν μπορούμε να παρέχουμε έγγραφα που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τα δικαιώματα
άλλων.

(b) With the right of rectification, you can
request that we correct incorrectly recorded,
incorrect or (for the respective processing
purpose) incomplete data. Your request will
then be reviewed and the data processing
concerned may be restricted for the duration of
the audit upon request.

(β) Με το δικαίωμα διόρθωσης, μπορείτε να
ζητήσετε
να
διορθώσουμε
εσφαλμένα
καταγεγραμμένα, ανακριβή ή (για τον
αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας) ελλιπή
δεδομένα. Το αίτημά σας θα εξεταστεί στη
συνέχεια και η σχετική επεξεργασία δεδομένων
μπορεί να περιοριστεί για τη διάρκεια του
ελέγχου κατόπιν αιτήματος.

(c) The right to (data) deletion may be exercised
at any time by you (i) in the absence of any need
for processing purposes, (ii) in the event of the
revocation of any consent granted by you, (iii) in
the event of special opposition, to the extent
that the data processing concerned affects the
legitimate interests of Kurant, (iv) in the event of
unlawful data processing and (v) in the event of
a legal cancellation obligation.

(γ) Το δικαίωμα διαγραφής (δεδομένων) μπορεί
να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή από εσάς (i) σε
περίπτωση απουσίας οποιασδήποτε ανάγκης
για σκοπούς επεξεργασίας, (ii) σε περίπτωση
ανάκλησης οποιασδήποτε συγκατάθεσής σας,
(iii) σε περίπτωση ειδικής αντίρρησης, στο
βαθμό που η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων
θίγει τα έννομα συμφέροντα της Kurant, (iv) σε
περίπτωση
παράνομης
επεξεργασίας
δεδομένων και (v) σε περίπτωση νομικής
υποχρέωσης ακύρωσης.

(d) An accompanying right to restriction, after
the exercise of which data may only be stored,
exists in special cases. In addition to the
possibility of restricting the review period of
data adjustments, (i) unlawful data processing (if
no deletion is required) and (ii) the duration of
the review of a particular request for opposition
are included.

(δ) Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει συνοδευτικό
δικαίωμα περιορισμού, μετά την άσκηση του
οποίου τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν
μόνο. Εκτός από τη δυνατότητα περιορισμού
της περιόδου αναθεώρησης των προσαρμογών
των δεδομένων, περιλαμβάνονται (i) η
παράνομη επεξεργασία δεδομένων (εάν δεν
απαιτείται διαγραφή) και (ii) η διάρκεια της
αναθεώρησης μιας συγκεκριμένης αίτησης
εναντίωσης.

(e) In addition, you have a fundamental right to
opposition to data processing any time.
However, this only applies if the processing is
based on the legitimate interests of Kurant.

(ε) Επιπλέον, έχετε θεμελιώδες δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων ανά
πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν η
επεξεργασία βασίζεται στα έννομα συμφέροντα
της Kurant.

(f) You can also exercise your right of appeal to (στ) Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμα
the data protection office (see point 10).
προσφυγής
στο
γραφείο
προστασίας
δεδομένων (βλ. σημείο 10).
Please note further that we may not be able to Σημειώστε επιπλέον ότι ενδέχεται να μην
comply with your request due to compelling, είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά
legitimate reasons for the processing (balance of σας λόγω επιτακτικών, νόμιμων λόγων για την
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interests) or processing due to the assertion,
exercise or defence of legal claims (on our side).
The same applies in the case of excessive
applications, whereby a fee may be charged here
as well as in the processing of obvious
unfounded requests.

επεξεργασία (ισορροπία συμφερόντων) ή
επεξεργασίας λόγω της διεκδίκησης, άσκησης ή
υπεράσπισης νομικών αξιώσεων (από την
πλευρά μας). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση
υπερβολικών αιτήσεων, όπου εδώ μπορεί να
χρεωθεί τέλος, καθώς και στην επεξεργασία
προφανώς αβάσιμων αιτημάτων.

§ 5 Data security and data deletion

§ 5 Ασφάλεια δεδομένων και διαγραφή
δεδομένων

Kurant will take all appropriate technical and
organizational measures to ensure that only
personal data is processed by default, the
processing of which is strictly necessary for the
business purpose. The measures we have taken
cover both the amount of data collected, the
amount of work involved, and their retention
and accessibility. We use these measures to
ensure that personal data is made available to a
limited and necessary number of people by
default. Other persons will not be granted access
to personal data under any circumstances
without the express consent of the data subject.
We also use various protection mechanisms
(backups, encryption) to secure the Website and
other systems. This is intended to best protect
your (personal) data against loss or theft,
destruction, unauthorized access, modification
and dissemination.

Η Kurant θα λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι
επεξεργάζεται εξ ορισμού μόνο δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των
οποίων είναι απολύτως απαραίτητη για τον
επιχειρηματικό σκοπό. Τα μέτρα που έχουμε
λάβει καλύπτουν τόσο τον όγκο των δεδομένων
που συλλέγονται, τον όγκο των εργασιών που
απαιτούνται, όσο και τη διατήρηση και την
προσβασιμότητά τους. Χρησιμοποιούμε αυτά
τα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα καθίστανται εξ
ορισμού διαθέσιμα σε περιορισμένο και
αναγκαίο αριθμό ατόμων. Άλλα πρόσωπα δεν
θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σε καμία περίπτωση χωρίς τη ρητή
συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
Χρησιμοποιούμε
επίσης
διάφορους
μηχανισμούς
προστασίας
(αντίγραφα
ασφαλείας, κρυπτογράφηση) για την ασφάλεια
του ιστοτόπου και άλλων συστημάτων. Αυτό
αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή προστασία
των (προσωπικών) δεδομένων σας από απώλεια
ή κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, τροποποίηση και διάδοση.

In accordance with the provisions of the GDPR,
all (personal) data collected by us via the Bitcoin
ATM or the Website will only be stored for as
long as they are required for the legal basis of
processing, unless longer-term storage is
provided for by law. We comply with our
deletion obligation by means of our specific
company-internal deletion concept, whereby we
can give you more information on request.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, όλα τα
(προσωπικά) δεδομένα που συλλέγονται από
εμάς μέσω του Bitcoin ATM ή του ιστότοπου θα
αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται για τη νομική βάση της
επεξεργασίας, εκτός εάν προβλέπεται από το
νόμο μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση.
Τηρούμε την υποχρέωσή μας για διαγραφή
μέσω της συγκεκριμένης εταιρικής εσωτερικής
έννοιας διαγραφής, με την οποία μπορούμε να
σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες
κατόπιν αιτήματος.

All employees of Kurant have been sufficiently
informed about all applicable data protection
regulations, internal data protection regulations
as well as data security precautions and are
required to keep secret all information entrusted

Όλοι οι εργαζόμενοι της Kurant έχουν
ενημερωθεί επαρκώς για όλους τους ισχύοντες
κανονισμούς προστασίας δεδομένων, τους
εσωτερικούς
κανονισμούς
προστασίας
δεδομένων καθώς και για τις προφυλάξεις
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or made accessible to them in the course of their
professional employment. The requirements of
the GDPR are strictly adhered to and personal
data are only made available to individual
employees insofar as this is necessary with
regard to the purpose of the data collection and
our resulting obligations.

ασφαλείας δεδομένων και υποχρεούνται να
τηρούν μυστικές όλες τις πληροφορίες που τους
έχουν εμπιστευθεί ή τους έχουν καταστεί
προσιτές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής
τους απασχόλησης. Οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ
τηρούνται αυστηρά και τα προσωπικά
δεδομένα τίθενται στη διάθεση μεμονωμένων
υπαλλήλων μόνο στο βαθμό που αυτό είναι
απαραίτητο σε σχέση με το σκοπό της συλλογής
δεδομένων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτήν.

If a data processor is commissioned by us, these
are also obligated to comply with all applicable
data protection regulations due to specific
framework agreements. In addition, when
dealing with your (personal) data, they are
strictly bound by our specifications, especially
with regard to type and scope.

Εάν έχουμε αναθέσει την επεξεργασία
δεδομένων σε κάποιον εκτελούντα την
επεξεργασία, αυτός υποχρεούται επίσης να
συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες
κανονισμούς προστασίας δεδομένων λόγω
ειδικών συμφωνιών-πλαισίων. Επιπλέον, όταν
χειρίζονται τα (προσωπικά) δεδομένα σας,
δεσμεύονται αυστηρά από τις προδιαγραφές
μας, ιδίως όσον αφορά τον τύπο και το πεδίο
εφαρμογής.

§ 6 Data transmission

§ 6 Μετάδοση δεδομένων

For the purposes explained in the context of this
privacy policy, we will transfer your (personal)
data to third parties, if necessary. This
requirement occurs e.g. if you have decided on a
verification at the Bitcoin ATM.

Για τους σκοπούς που εξηγούνται στο πλαίσιο
της παρούσας πολιτικής απορρήτου, θα
διαβιβάσουμε τα (προσωπικά) δεδομένα σας σε
τρίτους, εάν είναι απαραίτητο. Αυτή η απαίτηση
συμβαίνει π.χ. εάν έχετε αποφασίσει να
προβείτε σε επαλήθευση στο ΑΤΜ Bitcoin.

Within our organization, those entities or
employees will receive your data for the
fulfilment of their contractual or legal
obligations and for data processing based on our
legitimate interests.

Εντός του οργανισμού μας, οι εν λόγω οντότητες
ή υπάλληλοι θα λάβουν τα δεδομένα σας για
την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομικών τους
υποχρεώσεων και για την επεξεργασία
δεδομένων βάσει των νόμιμων συμφερόντων
μας.

§ 7 Cookies

§ 7 Cookies

Cookies are small files that enable specific
information related to the device to be stored on
the user's access device (PC, smartphone or
similar). On the one hand, they serve the userfriendliness of websites and thus the users (e.g.
storage of login data). We store information that
is necessary for the operation of the website in
cookies. However, these are not filled with
personal data that could be read by third parties.
Users can influence the use of cookies. You can
set up your browser so that it informs you about
the setting of cookies and you only allow this in
individual cases. By refusing cookies in the
browser or deleting them regularly, you can also

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που επιτρέπουν
την αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών
σχετικά με τη συσκευή στη συσκευή πρόσβασης
του χρήστη (PC, smartphone ή παρόμοιο).
Αφενός, εξυπηρετούν τη φιλικότητα των
ιστότοπων προς τον χρήστη και συνεπώς τους
χρήστες
(π.χ.
αποθήκευση
δεδομένων
σύνδεσης). Στα cookies αποθηκεύουμε
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη
λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, αυτά δεν
γεμίζουν με προσωπικά δεδομένα που θα
μπορούσαν να διαβαστούν από τρίτους. Οι
χρήστες μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση των
cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα
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prevent conclusions from being drawn about
your behaviour as a result. If cookies are
deactivated, the functionality of our website
may be limited.

περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ενημερώνει
για τη ρύθμιση των cookies και να το επιτρέπετε
μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Με την
άρνηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης
ή την τακτική διαγραφή τους, μπορείτε επίσης
να αποτρέψετε την εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως
αποτέλεσμα.
Εάν
τα
cookies
απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα του
ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

§ 8 Use of plug-ins

§ 8 Χρήση των plug-ins

Google services

Υπηρεσίες Google

The following services "Google Analytics" and
"Google Adwords" are a service provided by
Google Ireland Limited ("Google"), a company
incorporated and operated under the laws of
Ireland (registration number: 368047) with its
registered office at Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

Οι ακόλουθες υπηρεσίες "Google Analytics" και
"Google Adwords" είναι μια υπηρεσία που
παρέχεται από την Google Ireland Limited
("Google"), μια εταιρεία που έχει συσταθεί και
λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της
Ιρλανδίας (αριθμός μητρώου: 368047) με έδρα
το Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ιρλανδία ("Google").

You can read what data is collected by Google
and
what
it
is
used
for
at
policies.google.com/privacy.
The
data
processing is based on the legal provisions of §
96 para 3 TKG and Art 6 para 1 lit a of the DSGVO.

Μπορείτε να διαβάσετε ποια δεδομένα
συλλέγονται από την Google και για ποιο λόγο
χρησιμοποιούνται
στη
διεύθυνση
policies.google.com/privacy. Η επεξεργασία
δεδομένων βασίζεται στις νομικές διατάξεις του
§ 96 παρ. 3 TKG και του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α
του DSGVO.

Google Analytics

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web
analytics service. Google Analytics uses
"cookies", which are text files placed on your
computer, to help the website analyse how users
use the site. The information generated by the
cookie about your use of the website such as

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google
Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Το
Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα
οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται
στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον
ιστότοπο να αναλύσει πώς οι χρήστες
χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες
που παράγονται από το cookie σχετικά με τη
χρήση του ιστότοπου από εσάς, όπως












Browser type/version,
operating system used,
Referrer URL (the previously visited page),
Host name of the accessing computer (IP
address),
time of the server request




Τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης,
λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται,
URL παραπομπής (η σελίδα που
επισκεφθήκατε προηγουμένως),
Όνομα
κεντρικού
υπολογιστή
του
υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),
ώρα του αιτήματος του διακομιστή

are usually transferred to a Google server and μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της
stored.
Google και αποθηκεύονται.
The IP address transmitted by your browser as Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το
part of Google Analytics is recorded to ensure πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του
the security of the service and to provide us with Google Analytics καταγράφεται για να
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information about which country, region or city
our users come from. This is also referred to as
IP location determination. In Google Analytics,
collected IP addresses are anonymized using socalled IP masks.

διασφαλιστεί η ασφάλεια της υπηρεσίας και για
να μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη
χώρα, την περιοχή ή την πόλη από την οποία
προέρχονται οι χρήστες μας. Αυτό αναφέρεται
επίσης ως προσδιορισμός θέσης IP. Στο Google
Analytics, οι διευθύνσεις IP που συλλέγονται
ανωνυμοποιούνται με τη χρήση των λεγόμενων
μασκών IP.

On behalf of the operator of this website, Google
will use this information for the purpose of
evaluating your use of the website, compiling
reports on website activity and providing other
services relating to website activity and internet
usage to the website operator. You may refuse
the use of cookies by selecting the appropriate
settings on your browser, however please note
that if you do this you may not be able to use the
full functionality of this website.

Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του
δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει
αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την
αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου
από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη
δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την
παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη
δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη
χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του
δικτυακού τόπου. Μπορείτε να αρνηθείτε τη
χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες
ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας,
ωστόσο σας ενημερώνουμε ότι σε αυτή την
περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα
αυτού του ιστότοπου.

If Google Analytics has been implemented in
apps or websites together with other Google
advertising products such as Google Ads,
additional advertising IDs may be collected.
Users can disable this feature in Google's
advertising settings and change their settings for
this cookie.

Εάν το Google Analytics έχει εφαρμοστεί σε
εφαρμογές ή ιστότοπους μαζί με άλλα
διαφημιστικά προϊόντα της Google, όπως το
Google Ads, ενδέχεται να συλλέγονται
πρόσθετα αναγνωριστικά διαφήμισης. Οι
χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν αυτή
τη λειτουργία στις ρυθμίσεις διαφήμισης της
Google και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις τους για
αυτό το cookie.

Facebook Pixel

Facebook Pixel

Within this website, so-called "Facebook pixels"
of the social network Facebook, which is
operated in Europe by Facebook Ireland Ltd, 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Ireland ("Facebook"), are used.

Στο
πλαίσιο
αυτού
του
ιστότοπου
χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα "εικονοστοιχεία
Facebook" του κοινωνικού δικτύου Facebook, το
οποίο διαχειρίζεται στην Ευρώπη η Facebook
Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook").

With the help of the Facebook pixel, it is possible
for Facebook to determine the visitors to our
offer as a target group for the display of
advertisements, so-called "Facebook ads".
Accordingly, we use the Facebook pixel to
display the Facebook ads placed by us only to
those Facebook users who have also shown an
interest in our Internet offer. In other words,
with the help of the Facebook pixel, we want to
ensure that our Facebook ads correspond to the
potential interest of the users and do not have a

Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook,
είναι δυνατόν το Facebook να προσδιορίσει
τους επισκέπτες της προσφοράς μας ως ομάδαστόχο για την προβολή διαφημίσεων, των
λεγόμενων "διαφημίσεων Facebook". Κατά
συνέπεια, χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείο
Facebook για να εμφανίζουμε τις διαφημίσεις
Facebook που τοποθετούνται από εμάς μόνο
στους χρήστες του Facebook που έχουν επίσης
δείξει ενδιαφέρον για την προσφορά μας στο
Διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, με τη βοήθεια του
Page/σελίδα 9

harassing effect. With the help of the Facebook
pixel, we can also track the effectiveness of the
Facebook ads for statistical and market research
purposes by seeing whether users were
redirected to our website after clicking on a
Facebook ad.

εικονοστοιχείου Facebook, θέλουμε να
διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο
Facebook ανταποκρίνονται στο πιθανό
ενδιαφέρον των χρηστών και δεν έχουν
παρενοχλητικό αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια του
εικονοστοιχείου Facebook, μπορούμε επίσης να
παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των
διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς
σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς,
βλέποντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν
στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια
διαφήμιση Facebook.

The Facebook pixel is directly integrated by
Facebook when our websites are called up and
can save a so-called cookie, i.e. a small file, on
your device. If you subsequently log in to
Facebook or visit Facebook while logged in, the
visit to our offer will be noted in your profile. The
data collected about you is anonymous for us, so
it does not offer us any conclusions about the
identity of the user. However, the data is stored
and processed by Facebook, so that a connection
to the respective user profile is possible. The
processing of the data by Facebook takes place
within the framework of Facebook's data usage
policy. Accordingly, you can find more
information on how the remarketing pixel works
and generally how Facebook ads are displayed,
in
Facebook's
data
usage
policy:
www.facebook.com/policy.php.

Το εικονοστοιχείο Facebook ενσωματώνεται
απευθείας από το Facebook κατά την κλήση των
ιστότοπων μας και μπορεί να αποθηκεύσει ένα
λεγόμενο cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο, στη
συσκευή σας. Εάν στη συνέχεια συνδεθείτε στο
Facebook ή επισκεφθείτε το Facebook ενώ είστε
συνδεδεμένοι, η επίσκεψη στην προσφορά μας
θα σημειωθεί στο προφίλ σας. Τα δεδομένα που
συλλέγονται για εσάς είναι ανώνυμα για εμάς,
επομένως δεν μας προσφέρουν κανένα
συμπέρασμα για την ταυτότητα του χρήστη.
Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και
επεξεργάζονται από το Facebook, ώστε να είναι
δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ του
χρήστη. Η επεξεργασία των δεδομένων από το
Facebook πραγματοποιείται στο πλαίσιο της
πολιτικής χρήσης δεδομένων του Facebook.
Κατά
συνέπεια,
μπορείτε
να
βρείτε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας του εικονοστοιχείου
επαναγοράς και γενικά με τον τρόπο εμφάνισης
των διαφημίσεων του Facebook, στην πολιτική
χρήσης
δεδομένων
του
Facebook:
www.facebook.com/policy.php.

You can object to the collection by Facebook
pixel and use of your data for the display of
Facebook ads. To do so, you can visit the page
set up by Facebook and follow the instructions
there on the settings for usage-based
advertising:
www.facebook.com/settings?tab=ads
or
declare the objection via the EU page
www.youronlinechoices.com/. The settings are
platform-independent, i.e. they are applied to all
devices, such as desktop computers or mobile
devices.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή από το
Facebook pixel και στη χρήση των δεδομένων
σας για την προβολή διαφημίσεων του
Facebook. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να
επισκεφθείτε τη σελίδα που έχει δημιουργήσει
το Facebook και να ακολουθήσετε τις εκεί
οδηγίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη
διαφήμιση
βάσει
χρήσης:
www.facebook.com/settings?tab=ads ή να
δηλώσετε την αντίρρηση μέσω της σελίδας της
ΕΕ www.youronlinechoices.com/. Οι ρυθμίσεις
είναι ανεξάρτητες από πλατφόρμες, δηλαδή
εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές, όπως
επιτραπέζιοι υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

§ 9 Right of appeal

§ 9 Δικαίωμα προσφυγής
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If you believe that we violate applicable data
protection laws when processing your data, you
have the right to lodge a complaint with the
Austrian Data Protection Authority (DPA). The
requirements for such a complaint are based on
§ 24ff DS-AG. However, we ask you to contact us
in advance in order to clarify any questions or
problems. The contact details of the DPA are as
follows:

Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε τους ισχύοντες
νόμους περί προστασίας δεδομένων κατά την
επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το
δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην
Aυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPA).
Οι απαιτήσεις για μια τέτοια καταγγελία
βασίζονται στο άρθρο 24ff DS-AG. Ωστόσο, σας
ζητάμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εκ των
προτέρων, προκειμένου να διευκρινίσουμε
τυχόν ερωτήσεις ή προβλήματα. Τα στοιχεία
επικοινωνίας της DPA έχουν ως εξής::

Österreichische Datenschutzbehörde

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42

Barichgasse 40-42

A-1030 Vienna/Austria

A-1030 Βιέννη/Αυστρία

Phone: +43 1 52 152-0

Τηλ: +43 1 52 152-0

Mail: dsb@dsb.gv.at

Mail: dsb@dsb.gv.at

§ 10 Contact for data protection questions, §
10
Επικοινωνία
για
notifications, requests
κοινοποιήσεις,
αιτήματα
δεδομένων

ερωτήσεις,
προστασίας

For data protection questions, notifications or Για ερωτήσεις, κοινοποιήσεις ή αιτήματα
requests, please use the following contact σχετικά με την προστασία των δεδομένων,
address:
παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ακόλουθη
διεύθυνση επικοινωνίας:
Kurant GmbH, Forchheimergasse 30A/4/1, A- Kurant GmbH, Forchheimergasse 30A/4/1, A1230 Vienna/Austria, office@kurant.at
1230 Βιέννη/Αυστρία, office@kurant.at
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