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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679
ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» 
(εφεξής «Eurobank Holdings») σας ενηµερώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 
και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείµενης ελληνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας περί προστασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται 
προσωπικά σας δεδοµένα που συλλέγονται είτε µε την υποβολή αίτησης/λήψης προσφοράς για την παροχή 
προϊόντος ή υπηρεσίας, είτε µεταγενέστερα, περιλαµβανοµένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη 
και λειτουργία σύµβασης (-εων) µε τη Eurobank Holdings, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων, συνεργασιών 
και συναλλαγών µε τη Eurobank Holdings, σύµφωνα µε τα κατωτέρω. Ειδικότερα, η παρούσα ενηµέρωση 
αφορά ενδεικτικά ενεργούς, υποψήφιους και πρώην πελάτες,  εν γένει συναλλασσόµενους, προµηθευτές και 
συνεργάτες  της Eurobank Holdings, τρίτα πρόσωπα σχετιζόµενα µε τους ανωτέρω (ενδεικτικά πληρεξούσιους, 
εκπροσώπους, αντιπρόσωπους, µετόχους, εργαζόµενους/συνεργάτες τους, αντισυµβαλλοµένους/
συναλλασσόµενους πελατών, όπου απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών, δικηγόρους, αντικλήτους 
κ.λπ.). Η παρούσα ενηµέρωση ενδέχεται να συµπληρώνεται µε ειδικότερες κατά περίπτωση ενηµερώσεις 
(ενδεικτικά σε περιπτώσεις επεξεργασίας cookies, προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται µέσω του 
διαδικτυακού τόπου www.eurobankholdings.gr, συστηµάτων βιντεοσκόπησης, τήρησης βιβλίου επισκεπτών, 
εφαρµογών της Eurobank Holdings κ.λπ.).

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Eurobank Holdings και από πού;

Με εξαίρεση τα δεδοµένα υπό (α) και (β) κατωτέρω που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε σχέση µε την 
Eurobank Holdings, το είδος και πλήθος των λοιπών αναγκαίων προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται 
και  υπόκεινται σε επεξεργασία εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ιδιότητα που  έχει το  υποκείµενο 
των δεδοµένων καθώς και  από λοιπούς παράγοντες, όπως το είδος της συναλλαγής/της σύµβασης/της 
συνεργασίας/της σχέσης, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρασχέθηκε, παρέχεται ή θα παρασχεθεί και 
η παροχή τους συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη και συνέχιση της συναλλαγής/
σύµβασης/συνεργασίας/σχέσης µαζί σας και την παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ενόψει των 
ανωτέρω, τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγει η Eurobank Holdings µπορεί να είναι ενδεικτικά τα 
ακόλουθα και µπορεί να µη σας αφορούν στο σύνολό τους:

α) Δεδοµένα ταυτοποίησής σας: ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. 
κ.λπ.. Τα δεδοµένα αυτά τα συλλέγουµε απευθείας από εσάς και τα επικαιροποιούµε µε τη συνδροµή σας.

β) Δεδοµένα επικοινωνίας σας: ταχυδροµική, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό ή/και κινητό κ.λπ.. Τα 
δεδοµένα συλλέγονται απευθείας από εσάς και επαληθεύονται/επικαιροποιούνται µε τη συνδροµή σας ή/και 
αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από εν γένει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αναλαµβάνουν 
για λογαριασµό της Eurobank Holdings την επικαιροποίηση των στοιχειών επικοινωνίας σας σε περίπτωση 
που έχετε οι ίδιοι παραλείψει να γνωστοποιήσετε σχετική µεταβολή στη Eurobank Holdings.

γ) Δεδοµένα για την πραγµατοποίηση πληρωµών/συναλλαγών: ενδεικτικά αριθµοί τραπεζικών λογαριασµών 
και τραπεζικών καρτών κ.λπ..

δ) Δεδοµένα επαγγελµατικής/επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
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ε) Δεδοµένα που προκύπτουν από έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκοµίζετε ή αποστέλλετε στη 
Eurobank Holdings, ερωτηµατολόγια που συµπληρώνετε είτε κατά τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης ή της 
συναλλαγής ή της συνεργασίας είτε σε προσυµβατικό στάδιο.

στ) Δεδοµένα από τη λειτουργία της σύµβασης (-εων) µε τη Eurobank Holdings στις οποίες µετέχετε ως 
αντισυµβαλλόµενος ή µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, τη  διενέργεια συναλλαγών (συµπεριλαµβανοµένων 
της φύσης/είδους συναλλαγής κ.λπ.) και την πραγµατοποίηση συνεργασιών καθώς και τη χρήση υπηρεσιών 
που σας έχουν παρασχεθεί ή σας παρέχονται. 

ζ) Δεδοµένα καταγραφής συνοµιλιών, κατόπιν προηγούµενης ενηµέρωσής σας, σύµφωνα µε τις νόµιµες 
προϋποθέσεις και δεδοµένα επικοινωνιών σας  µε τη Eurobank Holdings.

η) Δεδοµένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σύνδεσης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρµογές, δεδοµένα 
σχετικά µε την εν γένει παροχή ή χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Eurobank 
Holdings (π.χ. cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου/IP Αddresses ή άλλα επιγραµµικά/online 
αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας). Τα εν λόγω δεδοµένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, από συσκευές 
ή εφαρµογές που χρησιµοποιείτε, από συνεργαζόµενους µε τη Eurobank Holdings παρόχους υπηρεσιών.

θ) Δεδοµένα εικόνας από τα συστήµατα βιντεοσκόπησης των χώρων της Eurobank Holdings, στους οποίους 
υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόµο σηµάνσεις/ενηµερώσεις.  

ι) Δεδοµένα που προκύπτουν από εξασφαλίσεις (συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλίσεων) στο όνοµα ή 
υπέρ της Eurobank Holdings. 

Τα ανωτέρω δεδοµένα µπορούν να αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από τη Eurobank Holdings, 
όπου αυτό επιτρέπεται και ενδείκνυται, και µέσω δηµόσια προσβάσιµων πηγών ως τέτοιων νοούµενων 
ενδεικτικά των µητρώων, του διαδικτύου κ.λπ.. Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδοµένων 
απευθείας από εσάς περιλαµβάνεται επίσης  τόσο η συλλογή δεδοµένων σας που γίνεται από τρίτο, φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό σας ή σχετίζεται µε εσάς όσο και  η συλλογή δεδοµένων 
σας που γίνεται µέσω συνεργατών της  Eurobank Holdings που λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασµό 
της (ενδεικτικά διαµεσολαβητές κ.λπ.), στους οποίους οι ίδιοι έχετε παράσχει προσωπικά δεδοµένα σας  
προς τον σκοπό να τα διαβιβάσουν οι τελευταίοι στη Eurobank Holdings. Σε περίπτωση που παρέχετε 
στην Eurobank Holdings προσωπικά δεδοµένα τρίτων προσώπων, πρέπει να τους έχετε προηγουµένως 
ενηµερώσει προσηκόντως (ενδεικτικά και µέσω παραποµπής στην παρούσα ενηµέρωση) και να έχετε 
εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται. 

2. Για ποιους σκοπούς συλλέγει η Eurobank Holdings τα δεδομένα σας και με ποιες
νομικές βάσεις τα επεξεργάζεται;

Η Eurobank Holdings συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδοµένα που είναι κάθε φορά αναγκαία:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδοµένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Την ταυτοποίηση, την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επικοινωνία µαζί σας κατά το στάδιο τόσο 
της προσυµβατικής, όσο και της συµβατικής σχέσης µαζί σας καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής/ 
συνεργασίας  σας µε τη Eurobank Holdings.

β) Την αξιολόγηση αιτήσεών σας και εν γένει αιτηµάτων σας, την αξιολόγηση του συναλλακτικού κινδύνου 



3

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., οδός Όθωνος αρ. 8, Τ.Κ. 105 57,  Αθήνα, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 9893/20-3-2020

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

που καλείται να αναλάβει ή έχει ήδη αναλάβει η Eurobank Holdings, την κατάρτιση της σύµβασης µε εσάς, την 
εκτέλεσή της και γενικά την οµαλή λειτουργία της, την εξέλιξη της οφειλής από τη σύµβαση, την εκπλήρωση 
των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και την προάσπιση των συµφερόντων και την άσκηση των δικαιωµάτων της 
Eurobank Holdings.

γ) Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη, εκτέλεση και παρακολούθηση των συναλλαγών σας συµπεριλαµβανοµένων 
και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

δ) Την επικοινωνία µαζί σας, την ενηµέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και  υπηρεσιών 
που σας παρέχει η Eurobank Holdings (π.χ. ενηµέρωση για νέα χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητες των εν 
λόγω προϊόντων ή νέες ευκαιρίες χρήσης αυτών ή τρόπους επωφελέστερης χρήσης τους, προγράµµατα 
επιβράβευσης χρήσης κ.λπ.). 

Η εν λόγω (υπό Α.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τη συµµόρφωση της Eurobank Holdings µε έννοµες 
υποχρεώσεις της (κατωτέρω υπό Β.) καθώς και τα έννοµα συµφέροντα της Eurobank Holdings ή τρίτου 
(κατωτέρω υπό Γ.)

Β. Για τη συμμόρφωση της Eurobank Holdings με έννομες υποχρεώσεις της 

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδοµένων εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως: 

α) Τη συµµόρφωση της Eurobank Holdings µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον 
νοµικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο ή διεθνείς συµβάσεις, καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δηµόσιων, 
εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).

β) Την προστασία των πελατών, των εργαζοµένων και των επισκεπτών της Eurobank Holdings και της 
περιουσίας τους, όπως και των εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της Eurobank Holdings. 

Η εν λόγω (υπό Β.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τα έννοµα συµφέροντα της Eurobank Holdings ή 
τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της  Eurobank Holdings ή τρίτου

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδοµένων εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς, όπως ενδεικτικά την ασφάλεια 
των συστηµάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της Eurobank Holdings, 
την πρόληψη και αποτροπή εγκληµατικών ενεργειών ή απάτης, την προάσπιση των νοµίµων δικαιωµάτων 
και συµφερόντων της Eurobank Holdings ή τρίτου (ενδεικτικά: εταιρειών του οµίλου της Eurobank 
Holdings, συνεργαζόµενων µε τη Eurobank Holdings εταιρειών, εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.λπ.), την 
τήρηση ιστορικού αρχείου, τη µεταβίβαση απαιτήσεων σε τρίτους µε βάση τις εκάστοτε σχετικές νοµικές 
διατάξεις (ενδεικτικά Ν.3156/2003 κ.λπ., διευκρινίζεται δε,  όπου στο πλαίσιο της παρούσας,  αναφέρεται 
συγκεκριµένο νοµοθέτηµα εννοείται όπως εκάστοτε  αυτό ισχύει ή αντικαθίσταται), τη διερεύνηση του 
βαθµού ικανοποίησης από προϊόντα και τις παρεχόµενες υπηρεσίες από τη Eurobank Holdings και την 
αναβάθµιση/βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Eurobank Holdings και της εν γένει συναλλακτικής 
σχέσης της Eurobank Holdings µαζί σας.

Δ. Με τη συγκατάθεσή σας

Σε περιπτώσεις που σας έχουµε ζητήσει και έχουµε λάβει τη συγκατάθεσή σας, ιδίως όταν για την επεξεργασία 
δε συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω αναφερόµενες υπό 2.Α-2.Γ νοµικές βάσεις, η επεξεργασία των υπό 
1. δεδοµένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή (βλ. περίπτωση διαβίβασης δεδοµένων εκτός Ε.Ο.Χ. υπό
4.γ.i. καθώς και περιπτώσεις συµπλήρωσης εκ µέρους σας έντυπων ή ηλεκτρονικών φορµών εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ενηµέρωσής σας για υπηρεσίες και δράσεις της Eurobank Holdings ή επιχειρήσεων που
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συνεργάζονται µε αυτή). Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωµα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά 
πάσα στιγµή. Για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης βλέπετε τα κατωτέρω αναφερόµενα υπό 7 και 
κατά περίπτωση θα σας ενηµερώνουµε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και µε τον τρόπο 
παροχής της συγκατάθεσης, χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 
συγκατάθεσή σας µέχρι την ανάκλησή της.

Ε. Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Η Eurobank Holdings δεν προβαίνει σε αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων. Σε 
περίπτωση όπου η Eurobank Holdings αποφασίσει µελλοντικά να προβαίνει σε αυτοµατοποιηµένη ατοµική 
λήψη αποφάσεων συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ, που θα παράγει έννοµα αποτελέσµατα 
που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σηµαντικά µε παρόµοιο τρόπο, θα σας παρέχει ειδικότερη ενηµέρωση 
και, όπου τυχόν απαιτείται, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας.

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Κατά την εκπλήρωση των συµβατικών, νόµιµων και κανονιστικών υποχρεώσεων της Eurobank Holdings, 
την εξυπηρέτηση των έννοµων συµφερόντων της ή τρίτων (ενδεικτικά: εταιρειών του οµίλου της Eurobank 
Holdings, συνεργαζόµενων µε τη Eurobank Holdings εταιρειών, εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.λπ.), καθώς 
και στις περιπτώσεις που η Eurobank Holdings είναι εξουσιοδοτηµένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, 
αποδέκτες των δεδοµένων σας µπορεί για παράδειγµα να είναι οι κατωτέρω:

α) Οι αρµόδιοι υπάλληλοι και µέλη διοίκησης της Eurobank Holdings στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

β) Εταιρείες του οµίλου της Eurobank Holdings (ρητώς συµπεριλαµβανοµένων και των εταιρειών του οµίλου 
της θυγατρικής αυτής εταιρείας Τράπεζας Eurobank A.E.) για την εκτίµηση του συνολικού αναλαµβανόµενου 
κινδύνου, ανταπόκρισης στις εποπτικές υποχρεώσεις και την ενιαία αντιµετώπιση των πελατών του οµίλου 
της Eurobank Holdings.

γ) Εταιρείες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων (call centers).

δ) Εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα.

ε) Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-διαφηµιστικές εταιρείες.

στ) Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδοµένων.

ζ) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδοµένα για λόγους επικαιροποίησής τους σύµφωνα µε 
τις νόµιµες προϋποθέσεις (συµπεριλαµβανοµένης της επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας, σε 
περίπτωση που έχετε παραλείψει να γνωστοποιήσετε τη σχετική µεταβολή στη Eurobank Holdings).

η) Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές, εµπειρογνώµονες, πραγµατογνώµονες, 
εκτιµητές, ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές και πάροχοι συµβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά οικονοµικών κ.λπ.) στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.

θ) Πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής (περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους) ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστηµάτων και δικτύων, 
περιλαµβανοµένων των επιγραµµικών συστηµάτων και πλατφορµών. Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών καθώς και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας (ενδεικτικά πάροχοι υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, e-mail, φιλοξενίας στο διαδίκτυο, εφαρµογές αποστολής µηνυµάτων).
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ι) Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας.

ια) Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές στο πλαίσιο παροχής  υπηρεσιών για την 
ασφάλιση της ίδιας της  Eurobank Holdings.

ιβ) Πάροχοι ταχυδροµικών υπηρεσιών.

ιγ) Διαµεσολαβητές  που ενεργούν είτε για λογαριασµό µας είτε για λογαριασµό σας, διαχειριστές της 
περιουσίας σας, νοµικοί σας σύµβουλοι και εκπρόσωποι. 

ιδ) Πιστωτικά ή/και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόµιµα, όπως 
και οι εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού και διαχειριστές κατά την έννοια του Ν.3156/2003 περί τιτλοποίησης 
απαιτήσεων. 

ιε) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνοµικές, φορολογικές, δηµόσιες ή/και λοιπές 
αρχές ή φορείς ή µέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της 
Eurobank Holdings στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές και κέντρα 
παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών. 

ιστ) Εταιρείες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών-ψηφιακών υπογραφών.

ιζ) Δυνητικοί ή υφιστάµενοι αγοραστές του συνόλου ή µέρους των δραστηριοτήτων ή περιουσιακών 
στοιχείων (περιλαµβανοµένων και δικαιωµάτων) της Eurobank Holdings και δικαιούµενοι να επιβαρύνουν 
περιουσιακά στοιχεία (περιλαµβανοµένων και δικαιωµάτων) της Eurobank Holdings.

ιη) Οι εκάστοτε πελάτες της Eurobank Holdings, όπου απαιτείται στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε αυτούς.

ιθ) Τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηµα στη Eurobank Holdings για λήψη πληροφοριών µε τη 
συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων.

Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων από όσους από τους ανωτέρω αποδέκτες 
έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας συστήνουµε να ανατρέξετε στις οικείες 
ενηµερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδοµένων.

4. Μπορεί  η Eurobank Holdings να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ο.Χ.);

Η Eurobank Holdings δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισµούς, εκτός  Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους τοµείς στην εν λόγω τρίτη 
χώρα ή από τον διεθνή οργανισµό ή 

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους µε βάση την ενωσιακή ή/και εθνική 
νοµοθεσία.

γ) Εάν καµία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση µπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι 
παρεκκλίσεις που µνηµονεύονται από την ενωσιακή (άρθρο 49 του Κανονισµού) ή/και εθνική νοµοθεσία 
µεταξύ των οποίων ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
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i) έχετε παράσχει στη Eurobank Holdings την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας,
ii) η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύµβασής σας µε τη Eurobank Holdings, ή για την εφαρµογή

προσυµβατικών µέτρων κατόπιν αιτήµατός σας ή για τη σύναψη ή εκτέλεση σύµβασης που συνήφθη
προς όφελός σας,

iii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων,
iv) στο πλαίσιο συµµόρφωσης της Eurobank Holdings µε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία  

ή διεθνείς συµβάσεις και εφόσον εν γένει η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σηµαντικούς λόγους
δηµοσίου συµφέροντος.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Eurobank Holdings τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδοµένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι  απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού 
που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για  το χρονικό διάστηµα που απαιτεί  το εκάστοτε ισχύον νοµικό 
ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων  ή η υπεράσπιση δικαιωµάτων και εννόµων συµφερόντων. 

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

- Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης µε τη Eurobank Holdings, τα σχετικά προσωπικά δεδοµένα θα τηρούνται
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύµβασης η Eurobank Holdings δύναται
να τηρεί τα προσωπικά δεδοµένα µέχρι τη συµπλήρωση του κατά το νόµο χρόνου της γενικής παραγραφής
των αξιώσεων, δηλαδή µέχρι είκοσι (20) έτη από την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση αυτής. Εάν µέχρι
την πάροδο των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες µε τη Eurobank Holdings ή
οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άµεσα ή έµµεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρη-
σης των προσωπικών δεδοµένων θα παρατείνεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Σε περίπτωση µη σύναψης σύµβασης/συνεργασίας/σχέσης µε τη Eurobank Holdings τα προσωπικά σας
δεδοµένα θα τηρούνται µέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ή από τη µε οποιονδήποτε
άλλον τρόπο λήξη του προσυµβατικού σταδίου. Εάν µέχρι την πάροδο  των πέντε ετών (5) ετών βρίσκονται
σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες µε τη Eurobank Holdings ή οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία, που
σας αφορούν άµεσα ή έµµεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδοµένων θα παρατείνεται
µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.

- Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδοµένων επιβάλλεται ως έννοµη υποχρέωση τα προσωπικά
δεδοµένα θα τηρούνται για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από τις οικείες νοµικές διατάξεις ή
κανονιστικές πράξεις και σε κάθε περίπτωση για τον χρόνο που είναι αναγκαίο ενόψει άσκησης αξιώσεων ή
υπεράσπισης δικαιωµάτων και εννόµων συµφερόντων.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας
δεδοµένα δύνανται, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή µορφή.

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:
α) Να ζητήσετε να  πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδοµένων που τηρούµε και 
επεξεργαζόµαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών 
τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώµατα (δικαίωµα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συµπλήρωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να 
είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωµα διόρθωσης), προσκοµίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συµπλήρωσης. 
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γ) Να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων σας (δικαίωµα περιορισµού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που 
τηρούµε (δικαίωµα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων από τα αρχεία που τηρούµε (δικαίωµα στη 
λήθη) υπό ορισµένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδοµένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε 
ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδοµένα έχουν υποβληθεί σε παράνοµη επεξεργασία κ.ο.κ..

στ) Να ζητήσετε τη µεταφορά των δεδοµένων σας από τη Eurobank Holdings σε οποιονδήποτε άλλο 
υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων). 

ζ) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγµή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη 
νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της  και η 
επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.

η) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωµα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας 
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώµατά σας µε 
οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρµοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, µπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώµατά µου - Υποβολή καταγγελίας) όπου 
υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

Παρακαλούµε σηµειώστε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση µε τα ανωτέρω δικαιώµατά σας: 

i. Τα υπό γ, δ  και ε δικαιώµατά σας ενδέχεται να µην ικανοποιηθούν, µερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν
δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύµβασης,
ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

ii. Η Eurobank Holdings έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωµα να αρνηθεί το αίτηµά σας για περιορισµό της
επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των
δεδοµένων είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόµιµων δικαιωµάτων της ή την
εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

iii. Η άσκηση του δικαιώµατος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δε συνεπάγεται τη διαγραφή των
δεδοµένων σας από τα αρχεία της Eurobank Holdings, η οποία τελεί υπό τους όρους της αµέσως
προηγούµενης παραγράφου και της νοµοθεσίας.

iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων ενεργεί για το µέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα
επεξεργασία δεδοµένων.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωµάτων σας, µπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Διαχείριση Αιτηµάτων 
Προσωπικών Δεδοµένων, Eurobank Holdings, Όθωνος 8, 10557 Αθήνα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στο gdpr-requests@eurobankholdings.gr. Η Eurobank Holdings θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
να απαντήσει στο αίτηµά σας εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσµία 
µπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ηµέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη 
κρίση της Eurobank Holdings λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήµατος και του αριθµού των 
αιτηµάτων. Η Eurobank Holdings θα σας ενηµερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσµίας εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από τη Eurobank 
Holdings δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήµατά σας είναι προδήλως αβάσιµα, υπερβολικά ή 
επαναλαµβανόµενα, η Eurobank Holdings δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, 
ενηµερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτηµα/στα αιτήµατά σας.

https://www.dpa.gr/
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8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε µε τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων για ζητήµατα σχετικά µε την επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδοµένων στη διεύθυνση Eurobank Holdings, Όθωνος 8, 10557 Αθήνα ή στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου dpo@eurobankholdings.gr.

9. Πώς προστατεύει η Eurobank Holdings τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Eurobank Holdings εφαρµόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων 
σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέµιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης µορφής 
αθέµιτη επεξεργασία.

10. Τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης

Η Eurobank Holdings ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα ενηµέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα 
σηµειώνεται η ηµεροµηνία επικαιροποίησης στο τέλος της παρούσας και θα ειδοποιείστε σχετικά και 
µέσω σχετικής ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο της.




