Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων
GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Οµήρου αρ. 23 (τηλ.
επικοινωνίας 210 3669000) (εφεξής «Τράπεζα»), σας ενηµερώνει ως µετόχους της Τράπεζας, ενεχυρούχους δανειστές,
κληρονόµους µετόχων και εχόντων δικαίωµα ψήφου, 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, ότι η ίδια ή τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά τους
δεδοµένα, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:

1. Ποια προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγουµε και από πού;
α) Δεδοµένα ταυτοποίησής σας: ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φύλο,
υπηκοότητα, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, κλπ.
β) Δεδοµένα επικοινωνίας σας: ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κλπ.
γ) Αριθµός µετοχών.
δ) Στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού.
Τα ανωτέρω δεδοµένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτα εξουσιοδοτηµένα από εσάς
φυσικά πρόσωπα ή τρίτα σχετιζόµενα µε εσάς νοµικά πρόσωπα, είτε από την εταιρεία «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.».

2. Γιατί συλλέγουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα και πώς τα
επεξεργαζόµαστε;
Τα ως άνω προσωπικά σας δεδοµένα (Κεφάλαιο 1) τίθενται υπό επεξεργασία για τη συµµόρφωση της Τράπεζας µε τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νοµικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε δηµόσιων αρχών ή δικαστηρίων, όπως και την προάσπιση των δικαιωµάτων και εκπλήρωση των
εννόµων συµφερόντων της Τράπεζας, για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω:
α) Για την ταυτοποίησή σας
β) Για την επικοινωνία µαζί σας.
γ) Για τον έλεγχο της δυνατότητας και της νοµιµότητας της άσκησης των δικαιωµάτων σας ως µετόχων της Τράπεζας,
σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει (συµµετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της
Τράπεζας, και άσκηση δικαιώµατος ψήφου σε αυτές, εγγραφή στο βιβλίο µετόχων, την εκπλήρωση των εννόµων
υποχρεώσεων της Τράπεζας, κλπ.).
δ) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας απέναντί σας, ως µετόχων αυτής (π.χ. καταβολή µερίσµατος).
.

3. Σε ποιους διαβιβάζουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα;
Τα προσωπικά σας δεδοµένα δύνανται να διαβιβαστούν στα κάτωθι αναφερόµενα πρόσωπα:
α) Στη διοίκηση της Τράπεζας ή/και στους υπάλληλους της Τράπεζας οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την ταυτοποίησή
σας και τον έλεγχο της νοµιµότητας της άσκησης των δικαιωµάτων σας ως µετόχων της Τράπεζας.
β) Σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιµελητές, εµπειρογνώµονες, πραγµατογνώµονες, σε
οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικών ενεργειών σχετικά µε την ιδιότητα του µετόχου της Τράπεζας ή προανακριτικών
ή ανακριτικών ή ποινικών διώξεων, που σχετίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε την ως άνω ιδιότητά σας.
γ) Σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες επεξεργασίας δεδοµένων, για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποιήσής
τους (συµπεριλαµβανοµένης της επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που έχετε παραλείψει να γνωστοποιήσετε τη σχετική µεταβολή στην Τράπεζα), καθώς και πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρµογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
δ) Στην εταιρεία «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.».
ε) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δηµόσιες ή/και λοιπές αρχές, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
στ) Στους λοιπούς µετόχους και λειτουργούς της Γενικής Συνέλευσης.

4. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδοµένων σε τρίτες χώρες
εκτός Ε.Ε.
Δύναται να διαβιβάζουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Εφόσον έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί επαρκούς επιπέδου προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων στη συγκεκριµένη χώρα, ή
β) εφόσον έχετε παράσχει στην Τράπεζα τη ρητή συγκατάθεσή σας, ή
γ) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση της Τράπεζας, από διάταξη νόµου ή διακρατική σύµβαση ή δικαστική απόφαση, ή
δ) στο πλαίσιο συµµόρφωσης της Τράπεζας µε τους κανόνες της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τοµέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας (π.χ. FATCA), ή
ε) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση ή άσκηση δικαιωµάτων της Τράπεζας ή για την υπεράσπιση των συµφερόντων της.
Σηµειώνεται ότι για την εκπλήρωση ιδίως των υπό (δ) ή (ε) ανωτέρω υποχρεώσεων, ενδέχεται να διαβιβάσουµε τα
προσωπικά σας δεδοµένα σε αρµόδιες εθνικές αρχές, προκειµένου να προωθηθούν µέσω αυτών στις αντίστοιχες
αρχές τρίτων χωρών.

5. Για πόσο χρονικό διάστηµα τηρούµε τα προσωπικά σας
δεδοµένα;
Τα προσωπικά σας δεδοµένα θα τηρούνται για όσο χρόνο παραµένετε µέτοχοι της Τράπεζας.
Σε περίπτωση που απωλέσετε τη µετοχική σας ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο, τα δεδοµένα σας θα τηρούνται µέχρι
τη συµπλήρωση του κατά το νόµο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστηµα

µέχρι είκοσι (20) ετών, από τη λήξη της µετοχικής σας σχέσης µε την Τράπεζα µε οποιονδήποτε τρόπο.
Εάν µέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες µε την Τράπεζα, ο εν λόγω
χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων θα παρατείνεται, µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης.

6. Τι δικαιώµατα έχετε για την προστασία των προσωπικών
σας δεδοµένων και πώς µπορείτε να τα ασκήσετε;
Ι) Έχετε τα κάτωθι δικαιώµατα για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων:
α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδοµένα τηρούµε και επεξεργαζόµαστε, την προέλευσή τους, τους
σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους (δικαίωµα πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συµπλήρωση των προσωπικών σας δεδοµένων, ώστε να είναι πλήρη και
ακριβή (δικαίωµα διόρθωσης). Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να προσκοµίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη της σχετικής 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 δεδοµένων που τηρούµε (δικαίωµα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων από τα αρχεία που τηρούµε (δικαίωµα στη λήθη).
Σηµειώνονται τα ακόλουθα σε σχέση µε τα ανωτέρω δικαιώµατά σας:
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 αυτών είναι
απαραίτητη για να συνεχίσετε να είστε µέτοχοι της Τράπεζας, για την άσκηση των δικαιωµάτων σας ως µετόχων
αυτής, καθώς και για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόµιµων δικαιωµάτων της Τράπεζας ή την εκπλήρωση
υποχρεώσεών της απέναντί σας, ως µετόχων της Τράπεζας.
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.
ΙΙ) Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων σας, όπως και για οποιοδήποτε θέµα αφορά στα προσωπικά σας
δεδοµένα, µπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην Τράπεζα, στην ταχυδροµική διεύθυνση: Attica Bank,
Οµήρου 23, 10672 Αθήνα, Data Protection Office, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dpo@atticabank.gr.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουµε στο αίτηµά σας εντός
τριάντα (30) ηµερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσµία µπορεί 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, οπότε θα σας ενηµερώσουµε σχετικά, εντός της
προαναφερθείσας προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών.

Η άσκηση των δικαιωµάτων σας δεν συνεπάγεται επιβάρυνσή σας. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήµατά σας
είναι προδήλως αβάσιµα, υπερβολικά ή επαναλαµβανόµενα, µπορούµε είτε να σας ζητήσουµε να αναλάβετε το
σχετικό κόστος για το οποίο θα σας ενηµερώσουµε, είτε να αρνηθούµε να ανταποκριθούµε σε αυτά.

7. Πώς προστατεύουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα;
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 Τράπεζας.
Η κατά τα ανωτέρω ενηµέρωση αντικαθιστά κάθε προηγούµενη ενηµέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών 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

