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Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Οµήρου αρ. 23 (τηλ. 

επικοινωνίας 210 3669000) (εφεξής «Τράπεζα»), λαµβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά δεδοµένα των εργαζοµένων 

της είναι εξαιρετικής σηµασίας, σας ενηµερώνει διά του παρόντος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 και τις 

σχετικές διατάξεις της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την 

ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας για το είδος των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγει, για τον λόγο της 

συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και για τα δικαιώµατά σας ως εργαζόµενοι 

της Τράπεζας.  

1. Ποιοι λογίζονται ως εργαζόµενοι. 

Ως εργαζόµενοι, για τους σκοπούς της παρούσας, νοούνται οι απασχολούµενοι είτε µε σύµβαση εργασίας, είτε 

µε σύµβαση έργου, είτε µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών στην Τράπεζα, όπως και οι υποψήφιοι 

για εργασία. 

2. Ποια προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγει η Τράπεζα.

α) Δεδοµένα ταυτοποίησής σας: ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και µητρώνυµο, αριθµός ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φύλο, υπηκο-

ότητα, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης.  

β) Δεδοµένα επικοινωνίας σας: ταχυδροµική και ηλεκτρονική σας διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου (σταθερό, κινητό). 

γ) Δεδοµένα επαγγελµατικών σας ικανοτήτων: βιογραφικό σηµείωµα, τίτλοι σπουδών, επαγγελµατικές πιστοποιήσεις, 

άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος.   

δ) Δεδοµένα οικογενειακής σας κατάστασης και δεδοµένα εξαρτώµενων µελών σας, στο µέτρο που είναι αναγκαία για 

την εκπλήρωση εκ του νόµου υποχρεώσεων της Τράπεζας. 

ε) Δεδοµένα υγείας στο µέτρο που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της ικανότητάς σας προς εργασία, καθώς και στο 

µέτρο που έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία της σύµβασης εργασίας ή αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων της Τράπεζας απέναντί σας.

στ) Δεδοµένα ποινικού µητρώου.

ζ) Δεδοµένα συµµετοχής σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

η) Δεδοµένα πρόσβασής σας στους χώρους της Τράπεζας, καθώς και στα συστήµατα και αρχεία της ή άλλο συναφή 

εξοπλισµό (όπως φορητά αποθηκευτικά µέσα κ.τ.λ.) και δεδοµένα εικόνας από τους χώρους της Τράπεζας, µε την ειδική 

προς τούτο σήµανση. 

θ) Δεδοµένα τηλεφωνικών επικοινωνιών µε τους πελάτες της Τράπεζας, όπου συντρέχει περίπτωση και µε τους όρους 

του νόµου.
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3. Από πού συλλέγει η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδοµένα. 

Τα δεδοµένα υπό (α) έως (ζ) ανωτέρω, συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε από εξουσιοδοτηµένα από εσάς 

πρόσωπα.

Τα δεδοµένα υπό (η) και (θ) ανωτέρω, συλλέγονται από τα συστήµατα πληροφορικής, καταγραφής προσβάσεων και 

λήψης εικόνας των χώρων της Τράπεζας.

4. Γιατί συλλέγει η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδοµένα και πώς 
τα επεξεργάζεται.

Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδοµένα, για τους κάτωθι σκοπούς:

α) Την αξιολόγηση της αίτησής σας προς εργασία στην Τράπεζα.

β) Την ταυτοποίηση και την επικοινωνία µαζί σας, όποτε απαιτείται. 

γ) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας, που προκύπτουν είτε από το εργατικό δίκαιο ή/και το δίκαιο 

κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, είτε ατοµικές ή συλλογικές συµβάσεις εργασίας (π.χ. καταβολή 

µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, χορήγηση αδειών, επιδοµάτων κλπ.).

δ) Την άσκηση των δικαιωµάτων της και την προάσπιση των συµφερόντων της, όταν συντρέχει περίπτωση.

ε) Την αποτροπή του αδικήµατος της απάτης ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης πράξης σε βάρος της Τράπεζας 

ή/και των πελατών της.

στ) Την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών σας υποχρεώσεων, είτε κατ’ εντολή σας, είτε κατ’ επιταγή του νόµου. 

ζ) Την ασφάλεια της περιουσίας της Τράπεζας, των δεδοµένων των πελατών και εργαζοµένων της, καθώς και της 

σωµατικής ακεραιότητας αυτών.

η) Την ασφάλεια των συστηµάτων και των αρχείων της Τράπεζας.

θ) Την παρακολούθηση της ροής της εργασίας, της αποδοτικότητας των εργαζοµένων και την καλύτερη οργάνωση 

των εργασιών της Τράπεζας και της µείωσης του κόστους εργασίας.

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα. 

α) Η Διοίκηση της Τράπεζας ή/και εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοί της στο µέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της Τράπεζας απέναντί σας.

β) Συνεργαζόµενοι µε την Τράπεζα φορείς και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασµό της, συµπεριλαµβανο-

µένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, παρόχων λογιστικών υπηρεσιών, φορέων παροχής εκπαιδευτικών υπηρε-

σιών, χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, εταιρειών υποστήριξης συστηµάτων πληροφορικής, λοιπών παρόχων συµβου-

λευτικών υπηρεσιών, όπως και οι εταιρίες του Οµίλου της Τράπεζας, υπό τον όρο τήρησης της εµπιστευτικότητας 

και του απορρήτου των δεδοµένων σας.

γ) Φορολογικές αρχές, φορείς κοινωνικής ασφάλισης και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του Δηµοσίου, εφόσον 

υπάρχει σχετική νοµοθετική πρόβλεψη.

δ) Δικηγόροι, δικαστικοί επιµελητές, συµβολαιογράφοι, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες και 

φορείς του Δηµοσίου, καθώς και τρίτους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της σύµβασης, 
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των της και την προάσπιση των συµφερόντων της ή εφόσον αυτό επιβάλλεται από νοµοθετικές διατάξεις ή 

δικαστικές αποφάσεις ή κανονιστικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

ή άλλων ανεξάρτητων αρχών. 

6. Για πόσο χρόνο τηρεί η Τράπεζα τα προσωπικά σας 
δεδοµένα.

Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύµβαση εργασίας µε την Τράπεζα, τα δεδοµένα σας θα τηρούνται για χρονι-

κό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την απόρριψη της σχετικής αίτησης προς εργασία. 

Εφόσον συναφθεί σύµβαση εργασίας µε την Τράπεζα, τα δεδοµένα σας θα τηρούνται σε περίπτωση αποχώρη-

σής σας λόγω συνταξιοδότησης, µέχρι τη συµπλήρωση του κατά νόµο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώ-

σεων, δηλαδή για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής σύµβασης, και σε περίπτω-

ση αποχώρησής σας πριν από τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης, για χρονικό 

διάστηµα τριάντα πέντε (35) ετών, για την αποτελεσµατική ανταπόκριση της Τράπεζας σε αιτήµατά σας, σχετι-

κών µε την θεµελίωση των συνταξιοδοτικών σας δικαιωµάτων, εκτός εάν µε ειδική διάταξη νόµου ή βάσει 

απόφασης ή σύστασης αρµόδιας Αρχής, ορίζεται συντοµότερο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

Εάν µέχρι τη λήξη των ως άνω χρονικών διαστηµάτων βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες µε την Τράπε-

ζα ή οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άµεσα ή έµµεσα, ο κατά περίπτωση 

χρόνος τήρησης παρατείνεται, µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα προσωπικά σας δεδοµένα θα καταστρέφονται.

7. Τι δικαιώµατα έχετε για την προστασία των προσωπικών 
σας δεδοµένων. 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:

α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδοµένα τηρούµε και επεξεργαζόµαστε, την προέλευσή τους, τους 

σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους (δικαίωµα πρόσβασης).

β)  Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συµπλήρωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι 

πλήρη και ακριβή (δικαίωµα διόρθωσης). Θα πρέπει να προσκοµίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο 

να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συµπλήρωσης. 

γ)  Να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων σας (δικαίωµα περιορισµού).

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµέ-

νων που τηρούµε (δικαίωµα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε να µεταφέρουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα που τηρούµε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο 

επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων).

στ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων από τα αρχεία που τηρούµε (δικαίωµα στη 

λήθη). 



Σε σχέση µε την άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων σας, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

 Η Τράπεζα έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωµα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήµατός σας για περιορισµό της 

επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδοµένων είναι 

απαραίτητη για τη λειτουργία της σύµβασης εργασίας καθώς και για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόµιµων 

δικαιωµάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.   

 Η άσκηση του δικαιώµατος στη φορητότητα, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδοµένων σας από τα αρχεία 

µας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αµέσως προηγούµενης παραγράφου.

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

δεδοµένων. 

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον 

θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώµατά σας µε οποιονδήποτε τρόπο.

8. Πώς µπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας υπό 7 ανωτέρω.

Για την άσκηση των δικαιωµάτων της προηγούµενης ενότητας, µπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Τράπε-

ζα, στην ταχυδροµική διεύθυνση: Attica Bank, Οµήρου 23, 10672 Αθήνα, Data Protection Office, ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail): dpo@atticabank.gr.

Η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτηµά/στα αιτήµατά σας εντός τριάντα (30) 

ηµερών, από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος ή αιτηµάτων. Η εν λόγω προθεσµία δύναται να παραταθεί για 

εξήντα (60) επιπλέον ηµέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, λαµβάνοντας 

υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων. Η Τράπεζα θα σας ενηµερώσει σε κάθε 

περίπτωση εµπρόθεσµα, για την κατά τα ανωτέρω παράταση της προθεσµίας. 

9. Πώς προστατεύει η Τράπεζα τα δικαιώµατά σας.

Η Τράπεζα, για την ασφάλεια των δεδοµένων σας, διαθέτει και εφαρµόζει διαδικασίες και συστήµατα για το 

απόρρητο των προσωπικών σας δεδοµένων και της επεξεργασίας τους, όπως και για την προστασία τους από 

τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη 

µορφή αθέµιτης επεξεργασίας, µεταξύ των οποίων συστήµατα ελέγχου και διαβάθµισης πρόσβασης (access 

controls), φυσικής και λογικής ασφάλειας, πρόληψης απώλειας δεδοµένων (Data Loss Prevention) και “back up” 

εκτός Τραπέζης.

Η κατά τα ανωτέρω ενηµέρωση αντικαθιστά κάθε προηγούµενη ενηµέρωσή σας για την επεξεργασία των προσω-

πικών σας δεδοµένων.

Μάθετε περισσότερα για τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων GDPR:

- σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας 

- στο www.atticabank.gr



Σε περισσότερα από 70 σημεία σε όλη την Ελλάδα


