
Ενημέρωση της Attica Bank για την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο του προγράμματος 

παροχής Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

 

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 φυσικών προσώπων 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 την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα 
στα πλαίσια της παροχής Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, όπως 
προβλέπεται στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2020-2022 (εφεξής 
«ΕΣΣΕ»). 

 

Γιατί συλλέγει η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της, των 
αποχωρησάντων υπαλλήλων που δικαιούνται Πρωτοβάθμια Ιατροφαρμακευτική 
Περίθαλψη και των προστατευόμενων μελών αυτών, για τους κάτωθι σκοπούς: 

α.  Την παροχή κάλυψης δαπανών Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, 
δυνάμει της ΕΣΣΕ. 

β. Την παραγωγή στατιστικών επί της λειτουργίας του Εσωτερικού Κανονισμού και της 
συνολικής λειτουργίας του συστήματος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με 
σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος παροχής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

Από που συλλέγει η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα και ποιες κατηγορίες 
προσωπικών δεδομένων επεξεργάζεται. 

Ως προς τους υφιστάμενους και αποχωρήσαντες εργαζομένους, η Τράπεζα 
επεξεργάζεται αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα που παρείχατε οι ίδιοι με την 
Αίτηση Αποζημίωσης Παροχών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. 

 
Όσον αφορά τα προστατευόμενα μέλη, η Τράπεζα επεξεργάζεται αποκλειστικά τα 
προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει μέσω των άμεσα ασφαλισμένων μελών 
/δικαιούχων (εργαζομένων ή αποχωρησάντων υπαλλήλων). Ειδικότερα, η Τράπεζα 
επεξεργάζεται τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των προστατευόμενων 
μελών: 

α. Ονοματεπώνυμο Έμμεσου Μέλους  



β. ΑΜΚΑ 

γ. Συγγένεια με τον άμεσα δικαιούχο  

δ. Στοιχεία ιατρικών αποδείξεων και λοιπών δικαιολογητικών πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης 

 

Ποια είναι η Νομική Βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα απλών κατηγοριών των εργαζομένων και των  
αποχωρησάντων υπαλλήλων, που επεξεργάζεται η Τράπεζα στα πλαίσια του σκοπού 
παροχής Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, η νομική βάση είναι πως η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και 
του Εργαζομένου. 

 

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα απλών κατηγοριών των προστατευόμενων μελών, 
που επεξεργάζεται η Τράπεζα στα πλαίσια του σκοπού παροχής Πρωτοβάθμιας 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, η νομική βάση είναι πως η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Τράπεζας με έννομη υποχρέωσή της δυνάμει του 
εθνικού δικαίου (ΕΣΣΕ, Ν.1876/1990).  

 

Όσον αφορά την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων και ειδικότερα 
δεδομένων υγείας, στα πλαίσια του σκοπού παροχής Πρωτοβάθμιας 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, η νομική βάση είναι πως η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων της Τράπεζας, των εργαζομένων της, των αποχωρησάντων υπαλλήλων, 
καθώς και των προστατευόμενων μελών αυτών, αναφερομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, 
δυνάμει συλλογικής συμφωνίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (ΕΣΣΕ). 

  

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Τράπεζα στα πλαίσια της 
παραγωγής στατιστικών με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του 
συστήματος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η νομική βάση είναι πως η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη εννόμου συμφέροντος της Τράπεζας, 
το οποίο εντοπίζεται στην βελτίωση των παροχών που η ίδια διαθέτει στους 
εργαζομένους της, καθώς και στην πλέον οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση του 
συστήματος. 

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. 

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγοντα στα πλαίσια των 
ανωτέρω σκοπών, έχει το εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό της εν λόγω διαδικασίας 



προσωπικό της Τράπεζας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των ως άνω αναφερόμενων σκοπών, πρόσβαση στα 
δεδομένα σας έχει εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδομένα για λογαριασμό της Τράπεζας και υπό τις ρητές εντολές της. Ο εν λόγω 
συνεργάτης, ως εκτελών την επεξεργασία, έχει πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των 
προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, γνωρίζει και 
ακολουθεί τις οδηγίες της Τράπεζας σχετικά με την επεξεργασία αυτών και λαμβάνει 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους. 

 

Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ. 

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ). 

Στην περίπτωση που απαιτηθεί μελλοντικά, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί μόνο υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης 
και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την 
εθνική νομοθεσία. 

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα 
πραγματοποιηθεί σχετική, πρότερη της διαβίβασης, πλήρης ενημέρωσή σας 
αναφορικά με την εν λόγω διαβίβαση. 

 

Για πόσο χρόνο τηρεί η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που 
απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται 
προς επίτευξη του σκοπού αυτής, και σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται για διάστημα 
20 ετών μετά την αποχώρηση του εργαζομένου από την Τράπεζα για οποιονδήποτε 
λόγο και για 35 έτη σε περίπτωση αποχώρησης του εργαζομένου πριν από τη 
συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησής του. 
 

Πώς προστατεύει η Τράπεζα τα δικαιώματά σας. 

Για την ασφάλεια των δεδομένων σας, οι ιατρικές αποδείξεις και τα απαραίτητα 
σχετικά έγγραφα θα αποστέλλονται από τον εργαζόμενο στη Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Τράπεζας εντός κλειστού φακέλου, από όπου στη συνέχεια θα 
διαβιβάζονται στον εξωτερικό συνεργάτη. 

 

Επιπροσθέτως, η Τράπεζα, διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα για την 
ασφάλεια των δεδομένων και της επεξεργασίας αυτών, 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. 

 

Τα μέτρα, που λαμβάνει η Τράπεζα, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και 
τεχνολογικών εξελίξεων. 

 

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πως 
μπορείτε να τα ασκήσετε. 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

• Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. 

• Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη. 

• Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. 

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. 

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, αναφορικά με το 
σκοπό εξαγωγής στατιστικών.  

 

Εάν επιθυμείτε, να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω 
δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Τράπεζα, 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. 

 

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο 
αίτημά σας ή πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 
προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιεί η Τράπεζα, έχετε 
δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, τ.κ. 115 23, Αθήνα, 
τηλ.επικοινωνίας: 210 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: contact@dpa.gr). 
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