Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων
GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑTTICA ΒANK 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»), ενηµερώνει 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, τους πελάτες της (εφεξής «Πελάτες» ή «Πελάτης»), 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, τόπο γέννησης κλπ.
Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δηµόσια προσβάσιµες πηγές ή/και από δηµ
όσια προσβάσιµα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. faceboook, twitter).
β) Δεδοµένα επικοινωνίας σας: ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κλπ.
Τα δεδοµένα συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δηµόσια προσβάσιµες πηγές ή/και κοινωνικά
δίκτυα, όπως και από συνεργαζόµενες µε την Τράπεζα εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009),
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Ν. 4354/2015) ή δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες.
γ) Δεδοµένα οικονοµικής και περιουσιακής σας κατάστασης, επάγγελµα, αποδοχές, εξαρτώµενα µέλη,
έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά σηµειώµατα κλπ.
Τα εν λόγω δεδοµένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε κατ΄εντολή σας, είτε από δηµόσια
προσβάσιµες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηµατολογικά γραφεία κλπ.
δ) Δεδοµένα υγείας σας ή/και των εξαρτώµενων µελών της οικογένειάς σας, που υποβάλλονται στην
Τράπεζα από εσάς, µε δική σας πρωτοβουλία.
ε) Δεδοµένα αθέτησης των οικονοµικών σας υποχρεώσεων (ενδεικτικά ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες
συµβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωµής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωµή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης κλπ.).
Τα εν λόγω δεδοµένα συλλέγονται από την Τράπεζα, στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων µε αυτή,
από αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και κυρίως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω)
ή από δηµόσια προσβάσιµες πηγές, όπως Δικαστήρια κλπ.
στ) Δεδοµένα που αφορούν στην πιστοληπτική σας ικανότητα: οφειλές σας σε πιστωτικά ή και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, από δάνεια ή/και πιστώσεις.
Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται είτε από την Τράπεζα, στο πλαίσιο συµβατικών σας σχέσεων µε αυτή, είτε
από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, όταν αυτό επιτρέπεται, είτε από αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και κυρίως την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω).
ζ) Δεδοµένα πιστωτικής σας βαθµολόγησης (credit scoring - credit profiling).
Τα δεδοµένα αυτά είτε παράγονται από την Τράπεζα, από τον αυτοµατοποιηµένο συνδυασµό δεδοµένων
υπό (γ), (δ) και (ε) ανωτέρω, είτε συλλέγονται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω).

η) Δεδοµένα αναγνωριστικά της ηλεκτρονικής ταυτότητας του Πελάτη, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού
πρωτοκόλλου (IP Address).
θ) Δεδοµένα τηλεφωνικών επικοινωνιών του Πελάτη µε την Τράπεζα, που µαγνητοφωνούνται στο πλαίσιο
κ α ι µ ε τους όρους του νόµου.
ι) Δεδοµένα που αφορούν στη συναλλακτική σας συµπεριφορά, που προκύπτουν και συλλέγονται από τη
λειτουργία της σύµβασής (-εών) σας µε την Τράπεζα, όπως και από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της
Τράπεζας (π.χ. των πιστωτικών ή χρεωστικών σας καρτών), όπως και από δηµόσια προσβάσιµα κοινωνικά δίκτυα.
ια) Δεδοµένα διενέργειας πράξεων πληρωµών και παροχής υπηρεσιών πληρωµών, τα οποία συλλέγονται είτε
από εσάς, είτε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που έχετε επιλέξει. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαβίβαση
των δεδοµένων σας προς την Τράπεζα θεωρείται ότι γίνεται κατ’ εντολή σας και συνεπώς µε τη συγκατάθεσή σας
προς τον διαβιβάζοντα πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια των σχετικών δεδοµένων.
ιβ) Δεδοµένα για τις γνώσεις και την εµπειρία σας στον επενδυτικό τοµέα, τη χρηµατοοικονοµική σας κατάσταση, το επίπεδο ανοχής σας στον κίνδυνο και στους επενδυτικούς σας στόχους, τα οποία συλλέγονται απευθείας
από εσάς.
ιγ) Δεδοµένα εικόνας από τα συστήµατα βιντεοσκόπησης των χώρων της Τράπεζας, στους οποίους υπάρχουν
οι σχετικές κατά νόµο σηµάνσεις.
Σηµειώνεται ότι, µε εξαίρεση τα δεδοµένα σας υπό (α) και (β), που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συµβατική σχέση σας µε την Τράπεζα, το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδοµένων που συλλέγονται, εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από το είδος της σύµβασης που είτε θα συναφθεί, είτε υφίσταται µε την
Τράπεζα, ή/ και το προσφερόµενο ή παρεχόµενο προϊόν ή υπηρεσία.
Η εταιρία µε την επωνυµία «Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφορικής ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ»
είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς για λογαριασµό του τραπεζικού συστήµατος της χώρας, µε κύριο σκοπό την αξιολόγηση του αναλαµβανόµενου, από τα πιστωτικά ιδρύµατα, πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρία εδρεύει επί της οδού Αλαµάνας 2, 151 25 Μαρούσι, έχει τηλ. επικοινωνίας: 210
3676700 και η διεύθυνση του ιστοτόπου της είναι: www.teiresias.gr. Μπορείτε να ενηµερωθείτε για την επεξεργασία των δεδοµένων σας, στην οποία προβαίνει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., καθώς και για την άσκηση των σχετικών
δικαιωµάτων σας, στο ανωτέρω τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και στον ανωτέρω ιστότοπο. Η Τράπεζα ενδέχεται να
συλλέγει δεδοµένα των ιδίων ως άνω κατηγοριών και από άλλα αρχεία παρόµοιων δεδοµένων που λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Γιατί συλλέγουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα και πώς τα
επεξεργαζόµαστε;
Τα προσωπικά σας δεδοµένα κατά τα προαναφερθέντα (Κεφάλαιο 1) που συλλέγονται, 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, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη συνέχεια:
α) Τα υπό (α) και (β) ανωτέρω για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία µαζί σας κατά το στάδιο, τόσο της προσυµβατικής, όσο και της συµβατικής σχέσης µαζί σας, (καταθετικής ή χορηγητικής ή επενδυτικής), την εκτέλεσή της και γενικά
την οµαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεών µας προς εσάς.

β) Σε περίπτωση χορήγησης οποιουδήποτε δανείου ή πίστωσης, τα υπό (γ) έως και (ζ) για:
i. την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που καλείται η Τράπεζα να αναλάβει ή έχει ήδη αναλάβει,
ii. την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής,
iii. την αποτροπή ή τον περιορισµό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας, από τη σύµβαση/τις
συµβάσεις σας µε την Τράπεζα, και
iv. την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόµενων στην Τράπεζα ποσών, από τη λειτουργία της σύµβασης/των
συµβάσεών σας µε αυτήν.
Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, ενδέχεται να προβούµε σε µερικά αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης πιστοληπτικού προφίλ (credit profiling), µε βάση κυρίως τα ανωτέρω δεδοµένα και
τη χρήση κατάλληλων µοντέλων.
γ) Τα υπό (δ) ανωτέρω δεδοµένα για την υποστήριξη αιτηµάτων σας για τη χορήγηση δάνειων ή πιστώσεων ειδικού
σκοπού ή τη ρύθµιση της εξόφλησης υφιστάµενων οφειλών σας, την αξιολόγησή τους και την κατάρτιση των σχετικών συµβατικών κειµένων.
δ) Δεδοµένα, όπως κυρίως τα υπό (η) και (ια) ανωτέρω, για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και την αποτροπή της απάτης κατά της Τράπεζας ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνοµης πράξης. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιµοποιούνται αυτοµατοποιηµένα συστήµατα και σχετικά µοντέλα, σύµφωνα µε τα διεθνή σχετικά πρότυπα.
ε) Δεδοµένα, όπως κυρίως τα υπό (θ) και (ιγ) ανωτέρω, για την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της
περιουσίας, της ασφάλειας και της σωµατικής ακεραιότητας των εργαζοµένων και των Πελατών ή επισκεπτών της
Τράπεζας.
στ) Τα υπό (ι) ανωτέρω δεδοµένα για την ενηµέρωσή σας, αφενός για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και
υπηρεσιών που σας παρέχουµε και τις βελτιώσεις αυτών και αφετέρου για προϊόντα ή/και υπηρεσίες, είτε της Τράπεζας
και των εταιριών του Οµίλου της, πέραν αυτών που χρησιµοποιείτε ήδη, είτε συνεργαζόµενων µε την Τράπεζα εταιρειών,
µε ή χωρίς την κατάρτιση συναλλακτικού προφίλ, µε χρήση κατάλληλων µοντέλων (υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει την προς τούτο συγκατάθεσή σας, όπου αυτό απαιτείται), καθώς και την αποστολή σε εσάς ερωτηµατολογίων ικανοποίησης πελατών, για τα προϊόντα και τις παρεχόµενες από την Τράπεζα υπηρεσίες, καθώς και για το επίπεδο της εξυπηρέτησης των Πελατών µας.
ζ) Τα υπό (ια) ανωτέρω δεδοµένα, για την εκπλήρωση πράξεων πληρωµών που έχουν ενεργοποιηθεί από εσάς ή
κατ’ εντολή σας.
η) Τα υπό (ιβ) ανωτέρω δεδοµένα, για την παροχή σε εσάς επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών, µετά από σχετικό
αίτηµά σας.

3. Σε ποιους διαβιβάζουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα;
Τα προσωπικά σας δεδοµένα δύνανται να διαβιβαστούν στα κάτωθι αναφερόµενα πρόσωπα:
α) Στους υπάλληλους της Τράπεζας, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την αξιολόγηση των αιτηµάτων σας, τη διαχείριση
και λειτουργία της σύµβασης (-εων) σας µε την Τράπεζα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόµο.
β) Σε φορείς στους οποίους η Τράπεζα αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών για λογαριασµό της (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών (ν. 3758/2009), εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ν. 4354/2015), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συµβολαιογράφοι και δικαστικοί επι

µελητές, εµπειρογνώµονες, πραγµατογνώµονες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όπως 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), επαναξιολόγησης του κινδύνου, κατηγοριοποίησης των συµβάσεων και των οφειλών που απορρέουν από αυτές, επεξεργασίας προτάσεων ρύθµισης κλπ., για λογαριασµό της Τράπεζας, όπως και πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρµογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης, σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
γ) Σε πιστωτικά ή/και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, µε έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που έχουν λάβει την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας και λειτουργούν νόµιµα, όπως και εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού, κατά την έννοια
του Ν.3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
δ) Σε εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων κατά το Ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων επενδυτικών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε περίπτωση εκχώρησης των απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συµβάσεις.
ε) Σε εταιρείες του χρηµατοδοτικού τοµέα του Οµίλου της Τράπεζας, για την εκτίµηση του συνολικού αναλαµβανόµενου κινδύνου, ανταπόκρισης στις εποπτικές υποχρεώσεις και την ενιαία αντιµετώπιση των πελατών του Οµίλου.
στ) Σε πιστωτικά ιδρύµατα ή/και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την
εκτέλεση σύµβασης µε εσάς ή συναλλαγών που ζητήσατε, ή πραγµατοποιήσατε, όπως SWIFT, SEPA, VISA,
MASTERCARD κ.τ.λ..
ζ) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δηµόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
η) Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τα δεδοµένα που αφορούν τα τηρούµενα από αυτήν αρχεία και συγκεκριµένα δεδοµένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες στη λήξη τους συναλλαγµατικές, απλήρωτα γραµµάτια σε
διαταγή, καταγγελίες συµβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συµβάσεις χορήγησης δανείων ή πιστώσεων και την
εξέλιξή τους, όπως και σε συµβάσεις παροχής εγγυήσεων κ.τ.λ., για την εξυπηρέτηση του προαναφερθέντος
σκοπού, όπως και για τους σκοπούς του συστήµατος Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων (ΤΣΕΚ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ως άνω εταιρίας (www.teiresias.gr).
θ) Σε φορείς συγχρηµατοδότησης ή παροχής εγγυήσεων, όταν συντρέχει περίπτωση, όπως το ΕΤΕΑΝ, το Ελληνικό Δηµόσιο κ.τ.λ..
ι) Σε εταιρείες που εκτελούν την επεξεργασία των δεδοµένων σας για λογαριασµό της Τράπεζας, για σκοπούς
προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

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) σε περίπτωση που η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύµβασης µε εσάς (π.χ. εκτέλεση εντολής αποστολής
εµβάσµατος σε τραπεζικό λογαριασµό χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος τρίτης χώρας), οπότε τα κατά περίπτωση
απαραίτητα προς τούτο δεδοµένα σας θα διαβιβασθούν στους φορείς που υποχρεωτικά παρεµβάλλονται
(πχ. SWIFT, SEPA, ανταποκρίτριες τράπεζας κλπ.), ή
δ) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση της Τράπεζας από διάταξη νόµου ή διακρατική σύµβαση ή δικαστική
απόφαση, ή

ε) στο πλαίσιο συµµόρφωσης της Τράπεζας µε τους κανόνες της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών στον
φορολογικό τοµέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας, ή
στ) 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;
Σε περίπτωση που συναφθεί σύµβαση µε την Τράπεζα, τα προσωπικά σας δεδοµένα 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 σχετικής σύµβασης, µε οποιονδήποτε τρόπο.
Εάν µέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες µε την Τράπεζα ή οποιασδήποτε συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας, που σας αφορούν άµεσα ή έµµεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των
προσωπικών σας δεδοµένων θα παρατείνεται, µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύµβαση µε την Τράπεζα, τα προσωπικά σας δεδοµένα θα τηρούνται για πέντε
(5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση που προβλέπεται µικρότερος ή µεγαλύτερος χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων
από το νόµο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδοµένων θα µειώνεται ή θα αυξάνεται
ανάλογα.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδοµένα,
δύνανται κατά την αποκλειστική κρίση της Τράπεζας, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή µορφή.

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 το 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).

στ) Να ζητήσετε να µεταφέρουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα που τηρούµε, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο
επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων).
Σηµειώνονται τα ακόλουθα, σε σχέση µε τα ανωτέρω δικαιώµατά σας:
Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωµάτων σας, εφόσον αφορούν δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την
κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας σύµβασης(-εων), ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση αυτής(-ών).
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 τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόµιµων δικαιωµάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
Η άσκηση του δικαιώµατος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) 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.
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

