
ATTICA BANCASSURANCE AGENCY S.A. 

 ΓΡΑΦΕΙΟ DPO 
 

 

ΔΙΑΔ-1/10/13-05-2020 1/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 679/2016 

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
ΔΙΑΔ-XXXXX



ATTICA BANCASSURANCE AGENCY 
S.A. 

Είδος Εγγράφου  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

2 

 

 
Περιεχόμενα 

1. Ιστορικό Αναθεωρήσεων ................................................................................................................. 3 

2. Εισαγωγή .......................................................................................................................................... 4 

3. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής ......................................................................................................... 4 

4. Ορισμοί .............................................................................................................................................. 4 

5. Διαδικασία Διαχείρισης των Αιτημάτων των Υποκειμένων των δεδομένων ............................... 6 
4.1 Υποβολή αιτημάτων στην Εταιρεία ............................................................................................... 7 
4.2 Διαδικασία απόκρισης στα αιτήματα των υποκειμένων ........................................................ 8 

4.2.1 Υποβολή αιτήματος με ιδιόχειρη παράδοση σε Κατάστημα της Εταιρείας ................................ 8 
4.2.2 Ταχυδρομική υποβολή αιτήματος .......................................................................................... 11 
4.2.3 Υποβολή αιτήματος μέσω email ............................................................................................ 15 

4.3 Γενικές Παρατηρήσεις ............................................................................................................. 19 
4.4 Υποβολή αιτημάτων σε εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας ή 
σε αντισυμβαλλόμενο αυτής. ............................................................................................................. 19 
4.5 Αξιολόγηση του ικανοποιήσιμου ή μη των δικαιωμάτων .................................................... 19 

4.5.1 Δικαίωμα πρόσβασης (άρ. 15 GDPR) ................................................................................... 19 
4.5.2 Δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων (άρ. 16 GDPR) ............................................................. 21 
4.5.3 Δικαίωμα στη Λήθη (άρ. 17 GDPR)....................................................................................... 22 
4.5.4 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας των Δεδομένων (άρ. 18 GDPR) ........................... 23 
4.5.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων (άρ. 20 GDPR)................................................... 24 
4.5.6 Δικαίωμα Εναντίωσης (άρ. 21 GDPR) ................................................................................... 26 
4.5.7 Δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να μην υπόκειται σε απόφαση που 
λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 GDPR) .................................................................................................... 26 

6. Αναθεώρηση / Επανεξέταση της παρούσας διαδικασίας ............................................................ 28 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ................................................................................................................................ 29 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ................................................................................................................................ 30 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ................................................................................................................................ 31 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ATTICA BANCASSURANCE AGENCY S.A. Είδος Εγγράφου  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΔΙΑΔ-1/10/13-05-2020 3/31 

 

 

 
1. Ιστορικό Αναθεωρήσεων 

 

Ημερομηνία 
Έγκρισης 

Κωδικός Εγγράφου Σχετικό Έγγραφο 

 ΔΙΑΔ-XXXXX  

   

   

   

 



ATTICA BANCASSURANCE AGENCY 
S.A. 

Είδος Εγγράφου  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

4 

 

2.  Εισαγωγή -Σκοπός 

Η παρούσα διαδικασία περιγράφει αναλυτικά τα βήματα που ακολουθεί η ATTICA 

BANCASSURANCE AE (στο εξής «Εταιρεία») για την απόκριση στα αιτήματα των 

υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που 

απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών (εφεξής «Κανονισμός»), τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας 

(σήμερα ο Ν. 4624/2019) και τις αποφάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών αρμοδίων 

Αρχών και Δικαστηρίων. Σκοπός της παρούσας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των 

αιτημάτων των υποκειμένων, για την άσκηση των  παρακάτω αναφερόμενων δικαιωμάτων 

τους που τους παρέχει το Κανονισμός, εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου.  

 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία βασίζεται στην αντίστοιχη διαδικασία που εφαρμόζεται στην 

Τράπεζα, και έχει τροποποιηθεί όπου απαιτείται για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

θυγατρικής. 

 

 

3. Πεδίο Εφαρμογής 

Η παρούσα Διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε αίτημα που λαμβάνει η Εταιρεία  και αφορά την 

άσκηση των παρακάτω αναφερόμενων δικαιωμάτων των πελατών της, των απασχολουμενων 

σ΄αυτήν, καθώς και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού προσώπου  ή ατομικής επιχείρησης ή 

νομικού προσώπου από την επωνυμία του οποίου δύναται να συναχθούν τα φυσικά 

πρόσωπα. 

 

4. Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, οι παραπάνω όροι έχουν τις αντίστοιχα 

αναφερόμενες έννοιες: 

α) Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα/Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που 

αφορά σε υποκείμενο των δεδομένων, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα 

ή έμμεσα, από τις ως άνω πληροφορίες ή τον συνδυασμό αυτών. Τέτοια δεδομένα ενδεικτικά 

είναι, δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και 

τόπος γέννησης, ιθαγένεια), οικονομικά δεδομένα (Δ.Ο.Υ., τραπεζικός λογαριασμός), 
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δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό και κινητό 

τηλέφωνο),  ανεξάρτητα εάν τηρούνται ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή (π.χ. έγγραφο) 

(Άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού). 

β) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 

θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 

γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία, δεδομένα που 

αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό υποκειμένου των δεδομένων 

(Άρθρο 9 του Κανονισμού). 

γ) Υποκείμενο των Δεδομένων: οι πελάτες, οι απασχολούμενοι στην Εταιρεία, καθώς και 

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο από την 

επωνυμία του οποίου δύναται να συναχθούν τα φυσικά πρόσωπα, που ασκεί τα δικαιώματα 

που προβλέπονται από τον Κανονισμό. 

δ) Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μεμονωμένα ή σύνολα 

αυτών, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η 

προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση 

με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο 

περιορισμός, η διαγραφή,  η καταστροφή (Άρθρο 4 παρ. 2 Κανονισμού). 

ε) Υπεύθυνος Επεξεργασίας:  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή 

άλλος φορέας που μόνο ή από κοινού με άλλο, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4 παρ. 7 του Κανονισμού).  

Για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της, των υποψηφίων για απασχόληση σε αυτή, 

των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, των προμηθευτών της και των πελατών της, 

λαμβανομένης υπόψη της κάτωθι εξαίρεσης:  

Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, στο 

πλαίσιο της εξυπηρέτησης τους κατά την αρχική διερεύνηση των δυνητικών ασφαλιστικών 

τους αναγκών , δηλαδή, προκειμένου να εξετάσει ποια προγράμματα από τις συνεργαζόμενες 

ασφαλιστικές εταιρείες ταιριάζουν στις  ασφαλιστικές τους ανάγκες και για να τους προτείνει 

εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις. Σε συνέχεια της αρχικής διερεύνησης των 

ασφαλιστικών αναγκών τους, η επεξεργασία που πραγματοποιείται σε δεύτερο χρόνο από 

την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία εφόσον ο πελάτης επιλέξει συγκεκριμένο ασφαλιστικό 
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πρόγραμμα, τόσο κατά την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης όσο και κατά την εκτέλεση του 

ασφαλιστηρίου του, Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την 

οποία ο πελάτης θα επιλέξει να συμβληθεί. Μετά το στάδιο της διερεύνησης των 

ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη, η Attica Bancassurance ενεργεί ως Ασφαλιστικός 

Πράκτορας – Εκτελούσα την Επεξεργασία. Επομένως, η διαδικασία άσκησης των 

δικαιωμάτων του πελάτη για επεξεργασίες που αφορούν από το στάδιο της υποβολής της 

αίτησης για ασφάλιση και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από την ασφαλιστική εταιρεία, κατά την 

σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 

διαχειρίζεται από την ίδια την ασφαλιστική εταιρεία.  

στ) Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή 

άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του 

Υπευθύνου Επεξεργασίας, (άρθρο 4 παρ. 8 του Κανονισμού). Για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας, η Εταιρεία είναι εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων  του πελάτη, σε περίπτωση που  αυτός επιλέξει συγκεκριμένο ασφαλιστικό 

πρόγραμμα, και υποβάλει αίτημα για ασφάλιση προς την ασφαλιστική εταιρεία, τόσο κατά τη 

σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης όσο και κατά την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

του.  

 ζ)Υπεύθυνος Διαχείρισης Αιτημάτων: Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των 

αιτημάτων που υποβάλλονται από τα υποκείμενα των δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας 

διαδικασίας. Το Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(εφεξής «Γραφείο DPO» και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(εφεξής «DPO») συνδράμουν την Εταιρεία στη διαχείριση των εν λόγω αιτημάτων. 

η) Πρωτόκολλο Αιτημάτων Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων: αρχείο το οποίο 

τηρείται από την Εταιρεία και το Γραφείο DPO του Ομίλου,  στο οποίο καταγράφονται τα 

αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

 

 

5. Διαδικασία Διαχείρισης των Αιτημάτων των Υποκειμένων των δεδομένων 

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τη διαδικασία διαχείρισης των αιτημάτων των 

υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, που 

απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής 

«Κανονισμός»), που απευθύνονται προς την Εταιρεία και αφορούν μόνο τις πράξεις 
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επεξεργασίας για της οποίες η Εταιρεία λειτουργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας όπως 

περιγράφεται στον όρο 4.ε.) ανωτέρω.  

Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία λαμβάνει αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για την 

άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τον Κανονισμό , τα οποία αφορούν στις 

πράξεις επεξεργασίας κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης παροχής ασφαλιστικού 

προϊόντος ή υπηρεσίας σε συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία, της σύναψης σύμβασης ή 

της εκτέλεσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του πελάτη, θα διαβιβάζονται από την Εταιρεία 

στην εκάστοτε αρμόδια συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία προς αξιολόγηση και 

διεκπεραίωση και η Εταιρεία θα συνδράμει την συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία 

παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση εάν και όποτε της ζητείται. 

 

              Tα δικαιώματα που δύνανται να ασκήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων είναι 

τα παρακάτω:   

1.Να γνωρίζουν ποια προσωπικά δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, την 

προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και το 

χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης). 

2. Να ζητούν τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών τους δεδομένων, ώστε να 

είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).  

3.Να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους (δικαίωμα 

περιορισμού). 

4. Να εναντιώνονται σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων που τηρούνται στην Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης). 

5. Να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, από τα αρχεία που τηρούνται 

στην Εταιρεία (δικαίωμα στη λήθη). 

6. Να ζητούν την μεταφορά των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται στην Εταιρεία, 

σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής τους (δικαίωμα στη 

φορητότητα των δεδομένων). 

 

4.1 Υποβολή αιτημάτων στην Εταιρεία 

Τα υποκείμενα των δεδομένων υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην Εταιρεία εγγράφως είτε 

συμπληρώνοντας την τυποποιημένη «ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ» 

(Παράρτημα 3), η οποία διατίθεται μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Tράπεζας, και μέσω 

του διαδικτυακού της τόπου www.atticabank.gr,  είτε μέσω ελεύθερου κειμένου στο οποίο θα 

http://www.atticabank.gr/
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πρέπει να αναγράφονται  τα πλήρη στοιχεία ταυτοπροσωπίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 

Α.Φ.Μ) και επικοινωνίας του αιτούντος (πλήρη διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου 

επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει), να υπογράφεται με ιδιόχειρη 

υπογραφή του αιτούντος (με εξαίρεση την αποστολή αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όπου δεν απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή), διαφορετικά δεν θα τύχει 

επεξεργασίας και απάντησης από την Εταιρεία. 

 

Τρόποι και δίκτυα υποβολής των αιτημάτων: 

1. Με ιδιόχειρη παράδοση σε οποιοδήποτε Κατάστημα του Δικτύου της Attica Bank. 

2. Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: ATTICA ΒΑΝCASSURANCE AGENCY,  Μαυρομιχάλη, αρ.     

    8, Τ.Κ. 106 79, Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, DPO . 

3. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις διευθύνσεις: dpo@atticabank.gr ή ……...[KN1] 

 

4.2 Διαδικασία απόκρισης στα αιτήματα των υποκειμένων 

4.2.1 Υποβολή αιτήματος με ιδιόχειρη παράδοση σε Κατάστημα της Τράπεζας 

Α/Α 

Βημάτων 

Αρμόδια 

Μονάδα 

Περιγραφή 

Βημάτων 

Ενέργειες 

1. Κατάστημα 

Δικτύου της 

Attica Bank 

 

Παραλαβή του 

αιτήματος 

απευθείας από το 

υποκείμενο των 

δεδομένων 

Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης 

εμφάνισης του υποκειμένου των 

δεδομένων ή του νόμιμου αντιπροσώπου 

του (βλ. παράγραφο 4.3. «Γενικές 

Πληροφορίες») σε Κατάστημα του 

Δικτύου της Τράπεζας, η υποβολή του 

αιτήματος διενεργείται μέσω της 

συμπλήρωσης όλων των υποχρεωτικών 

πεδίων της σχετικής έντυπης φόρμας 

που διατίθεται σε εμφανές σημείο στα 

καταστήματα της Τράπεζας  

(Παράρτημα 3). 

2. Κατάστημα 

Δικτύου   της 

Attica Bank 

 

Επιβεβαίωση 

Ταυτότητας του  

υποκειμένου των 

δεδομένων 

Ο αρμόδιος υπάλληλος εξυπηρέτησης 

του Καταστήματος παραλαμβάνει την 

αίτηση και προβαίνει στις απαιτούμενες 

ενέργειες για την επιβεβαίωση της 

ταυτότητάς ή/και την επικαιροποίηση των 

στοιχείων του υποκειμένου των 

δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

εγκύκλιες οδηγίες.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε κάθε 

περίπτωση υποβολής του εντύπου της 

τυποποιημένης αίτησης ήδη 

mailto:dpo@atticabank.gr
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συμπληρωμένης ή υποβολής αίτησης 

χωρίς την χρήση του εντύπου, κατά τα 

προαναφερθέντα.  

3. Κατάστημα 

Δικτύου  της 

Attica Bank 

 

Αρχειοθέτηση και 

αποστολή του 

αιτήματος στο 

Γραφείο DPO 

Ο λειτουργός του Καταστήματος 

αρχειοθετεί την αίτηση, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες Πολιτικές και 

Διαδικασίες, και στη συνέχεια αποστέλλει 

το αίτημα, μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση dpo@atticabank.gr, με 

κοινοποίηση στο email…….. της 

Εταιρείας, [KN2]το αργότερο έως την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

υποβολή του αιτήματος.  

4. Γραφείο DPO / 

Εταιρεία 

Επιβεβαίωση της 

φύσης του 

αιτήματός και  

Πρωτοκόλληση  

To Γραφείο DPO επιβεβαιώνει αν το 

αίτημα αφορά σε επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και 

συμπληρώνει το αρχείο “ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ” με τις απαιτούμενες 

πληροφορίες.   (Παράρτημα 1). Το 

πρωτόκολλο συμπληρώνεται και τηρείται 

παράλληλα και από την Εταιρεία. 

5. Γραφείο DPO / 

Εταιρεία ή/και 

Αρμόδιες 

Μονάδες  

Αξιολόγηση του 

αιτήματος και 

επικοινωνία με την 

Εταιρεία ή/και τις 

αρμόδιες μονάδες 

Το Γραφείο DPO μελετά το περιεχόμενο 

του αιτήματος και συλλέγει τα απαραίτητα 

στοιχεία, έγγραφα που αφορούν στα 

προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου 

των δεδομένων (ποια ΠΔ επεξεργάζεται 

η Εταιρεία, που τηρούνται κ.τ.λ.) σε 

συνεργασία με την Εταιρεία ή/και τις  

εμπλεκόμενες μονάδες.  

Η Εταιρεία ή οι αρμόδιες υπηρεσίες 

οφείλουν να δώσουν τις απαραίτητες 

διευκρινίσεις/πληροφορίες εντός πέντε 

(5) εργασίμων ημερών. Εάν αυτό δεν 

καταστεί εφικτό, πρέπει να ενημερώνεται 

το Γραφείο DPO εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήματος για την ανεπάρκεια 

αυτού και του χρόνου που απαιτείται για 

την ανταπόκριση στο αίτημα. 

Το Γραφείο DPO σε κάθε περίπτωση 

παρακολουθεί τους χρόνους 

mailto:dpo@atticabank.gr
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ανταπόκρισης των αρμόδιων 

εμπλεκομένων  μονάδων της Εταιρείας 

και σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης ενημερώνει τον DPO. 

6. Γραφείο DPO  Έλεγχος 

πληρότητας 

εγγράφων και 

αποστολή του 

αιτήματος στον 

Υπεύθυνο 

Προστασίας 

Δεδομένων (DPO) 

Το Γραφείο DPO ελέγχει την πληρότητα 

και επάρκεια των πληροφορίων που 

απαιτούνται για τη διερεύνηση του 

αιτήματος και αποστέλλει με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία το αίτημα συνοδευόμενο 

από όλη την πληροφόρηση που έχει 

συγκεντρώσει στον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων, για αξιολόγηση 

της ανταπόκρισης. 

7. Υπεύθυνος 

Προστασίας 

Δεδομένων 

(DPO) 

Αξιολόγηση του 

αιτήματος και 

ανταπόκρισης σε 

αυτό 

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

εξετάζει το αίτημα τυπικά και ουσιαστικά, 

ζητάει διευκρινίσεις εάν απαιτούνται και 

αξιολογεί το ικανοποιήσημο ή μη του 

αιτήματος σύμφωνα με όσα 

περιγράφονται στην παράγραφο 4.5 της 

παρούσας. 

Σε περίπτωση που για την ικανοποίηση 

του αιτήματος απαιτούνται ενέργειες για 

την λήψη  μέτρων (διόρθωση, διαγραφή, 

περιορισμός επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων κ.λπ.) ενημερώνει   σχετικά  

το Γραφείο DPO και σε κάθε περίπτωση 

συντάσσει υπόδειγμα απάντησης προς 

το υποκείμενο των δεδομένων.  

8. Γραφείο  DPO/ 

Εταιρεία ή/και 

Εμπλεκόμενες 

Μονάδες 

Ικανοποίηση 

αιτήματος 

Για την ικανοποίηση του αιτήματος  και τα 

απαιτούμενα μέτρα αποστέλλεται από το 

Γραφείο DPO σχετικό αίτημα μέσω  e-

mail στην Εταιρεία ή/και τις κατά 

περίπτωση εμπλεκόμενες Μονάδες για 

υλοποίηση. Το Γραφείο DPO συντονίζει 

και παρακολουθεί την ολοκλήρωση των 

ενεργειών. 

9. Γραφείο DPO/  

Εταιρεία 

Απάντηση στο 

υποκείμενο των 

δεδομένων 

Σε κάθε περίπτωση (ικανοποίησης ή μη 

του αιτήματος), εντός δύο (2) εργασίμων 

ημερών από την απάντηση του 

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, το 

Γραφείο DPO διαβιβάζει την απάντηση 
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4.2.2 Ταχυδρομική υποβολή αιτήματος  

 

στην Εταιρεία με οδηγίες για αποστολή 

της, ενυπόγραφα, σε επιστολόχαρτο της 

Εταιρείας και συστημένη αλληλογραφία, 

εντός της επόμενης ημέρας  από την 

παραλαβή της.  

Στη συνέχεια η Εταιρεία διαβιβάζει  με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία  στο Γραφείο 

DPO τα αποδεικτικά αποστολής. 

Η απάντηση θα αποστέλλεται εντός 30 

ημερών από την παραλαβή του 

αιτήματος από το υποκείμενο των 

δεδομένων. 

Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί 

κατά δύο ακόμα μήνες εφόσον απαιτείται, 

λαμβανομένης υπόψη της 

πολυπλοκότητας του αιτήματος και του 

αριθμού των αιτημάτων. 

Το Γραφείο DPO παρακολουθεί την 

τήρηση των χρονικών περιθωρίων αυτών 

και ενημερώνει τον  Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων  σε κάθε 

περίπτωση που πιθανολογείται 

υπέρβαση καθώς και το υποκείμενο των 

δεδομένων εντός 30 ημερών από την 

παραλαβή του αιτήματός του. 

10. Γραφείο DPO/ 

Εταιρεία 

Αρχειοθέτηση του 

αιτήματος και 

Ενημέρωση του 

Πρωτοκόλλου  

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω το 

Γραφείο DPO και η Εταιρεία 

αρχειοθετούν το αίτημα και τη σχετική 

αλληλογραφία και ενημερώνουν το 

αρχείο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ”, με τις σχετικές 

πληροφορίες. 

Α/Α 

Βημάτων  
Αρμόδια Μονάδα  

Περιγραφή 

Βήματα 
Ενέργειες 
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1. Εταιρεία Παραλαβή/ 

πρωτοκόλληση 

του αιτήματος 

και Ταυτοποίηση 

Η Εταιρεία παραλαμβάνει το αίτημα, το 

πρωτοκολλεί και φροντίζει για τις 

απαιτούμενες ενέργειες επιβεβαίωσης της 

ταυτότητάς ή/και της επικαιροποίηση των 

στοιχείων του υποκειμένου των δεδομένων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκύκλιες οδηγίες. 

Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται στην 

αίτηση όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης του 

αιτούντα ή/και  δεν συμφωνούν με αυτά που 

έχουν καταχωρηθεί για το υποκείμενο, η 

Εταιρεία ενημερώνει εγγράφως το 

υποκείμενο των δεδομένων (στη διεύθυνση 

επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην αίτηση) 

ότι για την ικανοποίηση του αιτήματός του θα 

πρέπει να να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του 

(Παράρτημα 2) .  

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του 

υποκειμένου, ξεκινά η προθεσμία 

διεκπεραίωσης του αιτήματος. (μετάβαση στο 

βήμα 2) 

Εφόσον  το υποκείμενο  δεν ανταποκριθεί  

εντός 20 ημερών στο αίτημα της Εταιρείας, το 

αίτημά του θα αρχειοθετείται. (μετάβαση στο 

βήμα 9) 

2. Εταιρεία  Αποστολή του 

Αιτήματος στο 

Γραφείο DPO 

Εφόσον η Εταιρεία επιβεβαιώσει την 

ταυτότητα του υποκειμένου, αποστέλλει το 

αίτημα στο Γραφείο DPO, το αργότερο με το 

πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 

την ταυτοποίηση. 

3. Γραφείο DPO/ 

Εταιρεία 

Επιβεβαίωση 

της φύσης του 

αιτήματος 

To Γραφείο DPO επιβεβαιώνει αν το αίτημα 

αφορά σε επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα  και συμπληρώνει 

το αρχείο “ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ” 

με τις απαιτούμενες πληροφορίες.   

(Παράρτημα 1). Το πρωτόκολλο 

συμπληρώνεται και τηρείται παράλληλα και 

από την Εταιρεία. 
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4. Γραφείο 

DPO/Εταιρεία ή/και 

Αρμόδιες Μονάδες  

Αξιολόγηση του 

αιτήματος και 

επικοινωνία με 

την Εταιρεία 

ή/και τις 

αρμόδιες 

μονάδες 

Το Γραφείο DPO μελετά το περιεχόμενο του 

αιτήματος και συλλέγει τα απαραίτητα 

στοιχεία, έγγραφα που αφορούν στα 

προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των 

δεδομένων (ποια ΠΔ επεξεργάζεται η 

Εταιρεία, που τηρούνται κ.τ.λ.) σε 

συνεργασία με την Εταιρεία ή/και τις  

εμπλεκόμενες μονάδες.  

Η Εταιρεία ή οι αρμόδιες υπηρεσίες 

οφείλουν να δώσουν τις απαραίτητες 

διευκρινίσεις/πληροφορίες εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών. Εάν αυτό δεν καταστεί 

εφικτό, πρέπει να ενημερώνεται το Γραφείο 

DPO εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος για την ανεπάρκεια αυτού και 

του χρόνου που απαιτείται για την 

ανταπόκριση στο αίτημα. 

Το Γραφείο DPO σε κάθε περίπτωση 

παρακολουθεί τους χρόνους ανταπόκρισης 

των αρμόδιων εμπλεκομένων  μονάδων της 

Εταιρείας και σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης ενημερώνει τον DPO. 

5. Γραφείο DPO Έλεγχος 

πληρότητας 

εγγράφων και 

Αποστολή του 

αιτήματος στον 

Υπεύθυνο 

Προστασίας 

Δεδομένων 

(DPO) 

Το Γραφείο DPO ελέγχει την πληρότητα και 

επάρκεια των πληροφορίων που απαιτούνται 

για τη διερεύνηση του αιτήματος και 

αποστέλλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία το 

αίτημα συνοδευόμενο από όλη την 

πληροφόρηση που έχει συγκεντρώσει στον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, για 

αξιολόγηση της ανταπόκρισης. 

6. Υπεύθυνος 

Προστασίας 

Δεδομένων (DPO) 

Αξιολόγηση του 

αιτήματος και 

ανταπόκρισης σε 

αυτό 

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

εξετάζει το αίτημα τυπικά και ουσιαστικά, 

ζητάει διευκρινίσεις εάν απαιτούνται και 

αξιολογεί το ικανοποιήσημο ή μη του 

αιτήματος σύμφωνα με όσα περιγράφονται 

στην παράγραφο 4.5 της παρούσας. 

Σε περίπτωση που για την ικανοποίηση του 

αιτήματος απαιτούνται ενέργειες για την λήψη  

μέτρων (διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
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κ.λπ.) ενημερώνει   σχετικά  το Γραφείο DPO 

και σε κάθε περίπτωση συντάσσει υπόδειγμα 

απάντησης προς το υποκείμενο των 

δεδομένων. 

7. Γραφείο DPO/ 

Εταιρεία ή/και 

Εμπλεκόμενες 

Μονάδες 

Ικανοποίηση 

αιτήματος 

Για την ικανοποίηση του αιτήματος  και τα 

απαιτούμενα μέτρα, αποστέλλεται από το 

Γραφείο DPO σχετικό αίτημα μέσω  e-mail 

στην Εταιρεία ή/και τις κατά περίπτωση 

εμπλεκόμενες Μονάδες για υλοποίηση. Το 

Γραφείο DPO συντονίζει και παρακολουθεί 

την ολοκλήρωση των ενεργειών. 

8. Γραφείο DPO/ 

Εταιρεία 

Απάντηση στο 

υποκείμενο των 

δεδομένων 

Σε κάθε περίπτωση (ικανοποίησης ή μη του 

αιτήματος), εντός δύο (2) εργασίμων ημερών 

από την απάντηση του Υπεύθυνου 

Προστασίας Δεδομένων, το Γραφείο DPO 

διαβιβάζει την απάντηση στην Εταιρεία με 

οδηγίες για αποστολή της, ενυπόγραφα, σε 

επιστολόχαρτο της Εταιρείας και συστημένη 

αλληλογραφία, εντός της επόμενης ημέρας  

από την παραλαβή της.  

Στη συνέχεια η Εταιρεία διαβιβάζει  με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία  στο Γραφείο 

DPO τα αποδεικτικά αποστολής. 

Η απάντηση θα αποστέλλεται εντός 30 

ημερών από την παραλαβή του αιτήματος 

από το υποκείμενο των δεδομένων. 

Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί 

κατά δύο ακόμα μήνες εφόσον απαιτείται, 

λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας 

του αιτήματος και του αριθμού των 

αιτημάτων. 

Το Γραφείο DPO παρακολουθεί την τήρηση 

των χρονικών περιθωρίων αυτών και 

ενημερώνει τον  Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων  σε κάθε περίπτωση που 

πιθανολογείται υπέρβαση καθώς και το 

υποκείμενο των δεδομένων εντός 30 ημερών 

από την παραλαβή του αιτήματός του. 
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4.2.3 Υποβολή αιτήματος μέσω email 

 

 

9. Γραφείο DPO/ 

Εταιρεία 

 

Αρχειοθέτηση 

του αιτήματος 

και Ενημέρωση 

του 

Πρωτοκόλλου 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω 

ενεργειών  το Γραφείο DPO και η Εταιρεία 

αρχειοθετούν το αίτημα και την σχετική 

αλληλογραφία και ενημερώνουν το αρχείο 

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ”, με τις 

σχετικές πληροφορίες. 

Α/Α Βημάτων Αρμόδια 

Μονάδα 

Περιγραφή 

Βημάτων 

Ενέργειες 

1. Γραφείο DPO/ 

Εταιρεία 

Παραλαβή του 

αιτήματος/ 

Ενημέρωση 

Εταιρείας/ 

Γραφείου DPO 

Α) Σε περίπτωση αποστολής αιτήματος 

άσκησης δικαιώματος στην ηλεκτρονική  

διεύθυνση dpo@atticabank.gr το Γραφείο 

DPO παραλαμβάνει το αίτημα επιβεβαιώνει 

αν το αίτημα αφορά σε επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και 

συμπληρώνει το αρχείο “ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ” με τις απαιτούμενες 

πληροφορίες.   (Παράρτημα 1). Στη 

συνέχεια το Γραφείο DPO προωθεί το 

αίτημα στην Εταιρεία για ενημέρωση και 

ενέργειες ταυτοποίησης. (μετάβαση στο 

βήμα 2)  

 B) Σε περίπτωση αποστολής αιτήματος 

άσκησης δικαιώματος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Εταιρείας ……..,[KN3] η  

Εταιρεία παραλαμβάνει το αίτημα, το 

πρωτοκολλεί και φροντίζει για τις 

απαιτούμενες ενέργειες επιβεβαίωσης της 

ταυτότητάς ή/και της επικαιροποίηση των 

στοιχείων του υποκειμένου των δεδομένων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκύκλιες οδηγίες 

(μετάβαση στο βήμα 3). 

2. Εταιρεία 

 

Επιβεβαίωση 

στοιχείων του 

υποκειμένου των 

Η Εταιρεία φροντίζει για τις απαιτούμενες 

ενέργειες επιβεβαίωσης της ταυτότητάς ή/και 

της επικαιροποίηση των στοιχείων του 

mailto:dpo@atticabank.gr
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δεδομένων υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες εγκύκλιες οδηγίες. 

Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται στο 

αίτημα όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης του 

αιτούντα ή/και  δεν συμφωνούν με αυτά που 

έχουν καταχωρηθεί για το υποκείμενο, η 

Εταιρεία ενημερώνει εγγράφως το υποκείμενο 

των δεδομένων (στη διεύθυνση επικοινωνίας 

που έχει δηλώσει στην αίτηση) ότι για την 

ικανοποίηση του αιτήματος του θα πρέπει να 

να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του 

(Παράρτημα 2) .  

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του 

υποκειμένου, ξεκινά η προθεσμία 

διεκπεραίωσης του αιτήματος. (μετάβαση στο 

βήμα 2) 

Εφόσον  το υποκείμενο  δεν ανταποκριθεί  

εντός 20 ημερών στο αίτημα της Εταιρείας, το 

αίτημά του θα αρχειοθετείται.(μετάβαση στο 

βήμα 10) 

3. Εταιρεία Αποστολή του 

Αιτήματος στο 

Γραφείο DPO 

Εφόσον η Εταιρεία επιβεβαιώσει την 

ταυτότητα του υποκειμένου, αποστέλλει το 

αίτημα στο Γραφείο DPO, το αργότερο με το 

πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 

την ταυτοποίηση. 

5. Γραφείο DPO- 

Εταιρεία ή/και 

Αρμόδιες 

Μονάδες 

Εταιρείας 

Αξιολόγηση του 

αιτήματος και 

επικοινωνία με 

την Εταιρεία ή/και 

τις αρμόδιες 

μονάδες 

Το Γραφείο DPO μελετά το περιεχόμενο του 

αιτήματος επιβεβαιώνει τη φύση του και 

συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα 

που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα του 

υποκειμένου των δεδομένων (ποια ΠΔ 

επεξεργάζεται η Εταιρεία, που τηρούνται 

κ.τ.λ.) σε συνεργασία με την Εταιρεία ή/και τις  

εμπλεκόμενες μονάδες. 

Η Εταιρεία ή οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν 

να δώσουν τις απαραίτητες 

διευκρινίσεις/πληροφορίες εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών. Εάν αυτό δεν καταστεί 

εφικτό, πρέπει να ενημερώνεται το Γραφείο 
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DPO εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος για την ανεπάρκεια αυτού και 

του χρόνου που απαιτείται για την 

ανταπόκριση στο αίτημα. 

Το Γραφείο DPO σε κάθε περίπτωση 

παρακολουθεί τους χρόνους ανταπόκρισης 

των αρμόδιων εμπλεκομένων  μονάδων της 

Εταιρείας και σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης ενημερώνει τον DPO. 

6. Γραφείο DPO Έλεγχος 

πληρότητας 

εγγράφων και 

Αποστολή του 

αιτήματος στον 

Υπεύθυνο 

Προστασίας 

Δεδομένων 

(DPO) 

Το Γραφείο DPO ελέγχει την πληρότητα και 

επάρκεια των πληροφορίων που απαιτούνται 

για τη διερεύνηση του αιτήματος και 

αποστέλλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία το 

αίτημα συνοδευόμενο από όλη την 

πληροφόρηση που έχει συγκεντρώσει στον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, για 

αξιολόγηση της ανταπόκρισης. 

7. Υπεύθυνος 

Προστασίας 

Δεδομένων (DPO) 

Αξιολόγηση 

του αιτήματος 

και 

ανταπόκριση 

σε αυτό 

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

εξετάζει το αίτημα τυπικά και ουσιαστικά, 

ζητάει διευκρινίσεις εάν απαιτούνται και 

αξιολογεί το ικανοποιήσημο ή μη του 

αιτήματος σύμφωνα με όσα περιγράφονται 

στην παράγραφο 4.5. της παρούσας. 

Σε περίπτωση που για την ικανοποίηση του 

αιτήματος απαιτούνται ενέργειες για την λήψη  

μέτρων (διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.) 

ενημερώνει   σχετικά  το Γραφείο DPO και σε 

κάθε περίπτωση συντάσσει υπόδειγμα 

απάντησης προς το υποκείμενο των 

δεδομένων. 

8. Γραφείο DPO/ 

Εταιρεία ή/και 

Εμπλεκόμενες 

Μονάδες 

Ικανοποίηση 

αιτήματος 

Για την ικανοποίηση του αιτήματος  και τα 

απαιτούμενα μέτρα, αποστέλλεται από το 

Γραφείο DPO σχετικό αίτημα μέσω  e-mail 

στην Εταιρεία ή/και τις κατά περίπτωση 

εμπλεκόμενες Μονάδες για υλοποίηση. Το 

Γραφείο DPO συντονίζει και παρακολουθεί 

την ολοκλήρωση των ενεργειών. 
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9. Γραφείο 

DPO/Εταιρεία 

 

Απάντηση στο 

υποκείμενο 

των 

δεδομένων 

Σε κάθε περίπτωση (ικανοποίησης ή μη του 

αιτήματος), εντός δύο (2) εργασίμων ημερών 

από την απάντηση του Υπεύθυνου 

Προστασίας Δεδομένων, το Γραφείο DPO 

διαβιβάζει την απάντηση στην Εταιρεία με 

οδηγίες για αποστολή της, ενυπόγραφα, σε 

επιστολόχαρτο της Εταιρείας και συστημένη 

αλληλογραφία, εντός της επόμενης ημέρας  

από την παραλαβή της.  

Στη συνέχεια η Εταιρεία διαβιβάζει  με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία  στο Γραφείο 

DPO τα αποδεικτικά αποστολής. 

Η απάντηση θα αποστέλλεται εντός 30 

ημερών από την παραλαβή του αιτήματος 

από το υποκείμενο των δεδομένων. 

Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί 

κατά δύο ακόμα μήνες εφόσον απαιτείται, 

λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας 

του αιτήματος και του αριθμού των 

αιτημάτων. 

Το Γραφείο DPO παρακολουθεί την τήρηση 

των χρονικών περιθωρίων αυτών και 

ενημερώνει τον  Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων  σε κάθε περίπτωση που 

πιθανολογείται υπέρβαση καθώς και το 

υποκείμενο των δεδομένων εντός 30 ημερών 

από την παραλαβή του αιτήματός του. 

10. Γραφείο DPO- 

Υπεύθυνος 

Διαχείρισης 

Αιτημάτων 

Αρχειοθέτηση 

του αιτήματος 

και 

Ενημέρωση 

του 

Πρωτοκόλλου 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω 

ενεργειών  το Γραφείο DPO και η Εταιρεία 

αρχειοθετούν το αίτημα και την σχετική 

αλληλογραφία και ενημερώνουν το αρχείο 

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ”, με τις 

σχετικές πληροφορίες. 
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4.3 Γενικές Παρατηρήσεις  

• Σε περίπτωση που το αίτημα υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο από το υποκείμενο των 

δεδομένων πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση των αποδεικτικών νομιμοποίησής του, όπως 

και τα πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του καθώς και η ιδιότητά του (π.χ. 

δικηγόρος) εφόσον υπάρχει. Ακολουθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων του ίδιου 

του υποκειμένου όπως περιγράφεται ως άνω σε απευθείας επικοινωνία με το υποκείμενο. Στη 

συνέχεια και εφόσον το υποκείμενο εντέλλεται την Εταιρεία ρητά, όλη η περαιτέρω 

επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται με το υποκείμενο μέσω του εξουσιοδοτημένου από 

αυτόν  προσώπου. 

• Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα από φυσικό πρόσωπο προς Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας για λογαριασμό του οποίου η Εταιρεία εκτελεί την επεξεργασία, ως Εκτελούσα 

την επεξεργασία, τότε η Εταιρεία οφείλει να ικανοποιήσει τις ανάγκες πληροφόρησης του 

Υπεύθυνου της Επεξεργασίας  

 

4.4 Υποβολή αιτημάτων σε εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της 

Εταιρείας ή σε αντισυμβαλλόμενο αυτής. 

Η Εταιρεία δύναται να αναθέτει εργασία σε τρίτους οι οποίοι τις διεκπεραιώνουν για 

λογαριασμό της, όπως π.χ. μισθοδοσία. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται το υποκείμενο των 

δεδομένων να αποστείλει το αίτημα του για την άσκηση των δικαιωμάτων του στον τρίτο 

συμβαλλόμενο, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά το Γραφείο DPO στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@atticabank.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση …… 

[KN4]της Εταιρείας, άμεσα, εντός 24 ωρών από την υποβολή του αιτήματος συναποστέλλοντας 

αυτό. Στη συνέχεια ο τρίτος υποχρεούται να συνεργάζεται με το Γραφείο DPO για την 

αποστολή άμεσα μόλις ζητηθούν των απαραίτητων στοιχείων, για την αντιμετώπιση του 

αιτήματος. 

 

4.5 Αξιολόγηση του ικανοποιήσιμου ή μη των δικαιωμάτων  

4.5.1 Δικαίωμα πρόσβασης (άρ. 15 GDPR) 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αιτημάτων αφού επιβεβαιώσει τα υπό επεξεργασία προσωπικά 

δεδομένα του υποκειμένου περιλαμβάνει στην απαντητική προς αυτό επιστολή κατά τρόπο 

κατανοητό τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

mailto:dpo@atticabank.gr
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β) τους σκοπούς της επεξεργασίας  

γ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των 

δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου πραγματοποιείται διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, σύμφωνα με απόφαση 

επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που έχουν 

εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή/ τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων, 

η απάντηση στο σχετικό αίτημα του υποκειμένου πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες και 

σχετικά με την εν λόγω διαβίβαση.  

δ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να 

κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισμούς 

ε) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων οι οποίες παράγουν έννομα 

αποτελέσματα που αφορούν το υποκείμενο ή το επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται 

σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που 

ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω 

επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.  

στ) το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν 

αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,  

ζ) Η Εταιρεία παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 

σε επεξεργασία, μόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ως εξής:  

1. εάν πρόκειται για δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, οικονομικής φύσεως ή άλλα 

παρόμοιου χαρακτήρα δεδομένα, παρέχεται η απεικόνιση αυτών με αναφορά της αντίστοιχής 

πηγής τους. 

2. εάν ζητούνται αντίγραφα πληροφοριών που αφορούν προγενέστερο χρονικό διάστημα και 

έχουν χορηγηθεί στο υποκείμενο αποστέλλεται σε αυτό ενημερωτική για το σχετικό κόστος 

επιστολή εντός 30 ημερών από την υποβολή του ως άνω νεότερου αιτήματος. 

4. τα ως άνω υπό (2) αντίγραφα θα παρέχονται εντός 30 ημερών από την έγγραφη αποδοχή 

του κόστους από το υποκείμενο.  
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Επισημαίνεται ότι η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος και η λήψη αντιγράφου των 

δεδομένων δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες άλλων, όπως 

το επαγγελματικό απόρρητο ή το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα το δικαίωμα 

δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό. Ωστόσο, τα προαναφερόμενα δεν θα πρέπει να 

έχουν ως αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε πληροφορίας στο υποκείμενο των 

δεδομένων.  

 

Όταν η επεξεργασία αφορά μεγάλες ποσότητες δεδομένων, χωρίς όμως σαφή προσδιορισμό 

αυτών ή του χρονικού διαστήματος που αυτά πρέπει να καλύπτουν, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Αιτημάτων θα πρέπει, εφόσον ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων κρίνει το αίτημα 

ικανοποιήσιμο, να ζητά με επιστολή προς το υποκείμενο των δεδομένων, (εντός 30 ημερών 

από την υποβολή του αιτήματος), τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την ικανοποίηση του. Με 

την ίδια επιστολή ενημερώνεται το υποκείμενο για το σχετικό κόστος. 

 

4.5.2  Δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων (άρ. 16 GDPR) 

Για την ικανοποίηση αιτήματος που αφορά στη διόρθωση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα θα πρέπει να συναποστέλλονται τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα κ.λπ. που 

αποδεικνύουν το λάθος ή το έλλειμα. Το Γραφείο DPO, μετά από ενημέρωση του Υπεύθυνου 

Προστασίας Δεδομένων για την ικανοποίηση του αιτήματος, δίνει εντολή στο εκάστοτε 

αρμόδιο τμήμα για τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και για 

τη συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Επισημαίνεται 

ότι τα τμήματα οφείλουν να ανταποκριθούν αμελλητί και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

στις εντολές του Υπευθύνου Προστασίας των Δεδομένων. 

Η διόρθωση προσωπικών δεδομένων ανακοινώνεται σε κάθε αποδέκτη στον οποίο έχουν 

γνωστοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων, από την Εταιρεία, 

ζητώντας ταυτόχρονα από αυτόν να προβεί στη σχετική διόρθωση των προσωπικών 

δεδομένων που τηρεί. Ο αποδέκτης των δεδομένων οφείλει να αποστέλλει εντός 5 εργάσιμων 

ημερών από τη σχετική εντολή, βεβαίωση  ότι προέβη στη σχετική διόρθωση, η οποία θα 

κοινοποιείται στο Γραφείο DPO. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού, εφόσον η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται 

από το υποκείμενο των δεδομένων, το τελευταίο δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία τον 
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περιορισμό της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επαλήθευση της 

ακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 

4.5.3 Δικαίωμα στη Λήθη (άρ. 17 GDPR) 

Οι λόγοι που δικαιολογούν ένα τέτοιο αίτημα των υποκειμένων των δεδομένων είναι οι εξής: 

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους 

σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η 

επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,  

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία ασκώντας το δικαίωμα 

εναντίωσης στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την 

επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία για σκοπούς 

απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα και 

με όσα προβλέπονται στην πολιτική για το αντίστοιχο δικαίωμα κατωτέρω, 

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, 

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική 

υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται 

η Εταιρεία. 

 

Εφόσον συντρέχει ένας από τους προαναφερόμενους λόγους, η Εταιρεία ή/και οι αρμόδιες 

μονάδες οφείλουν,  λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το σχετικό κόστος να 

λάβουν εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων για τη διαγραφή των 

δεδομένων. 

Η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος δεν είναι δυνατή στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία 

ή η τήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή 

υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του Ομίλου (π.χ. διεκδίκηση οφειλών), την τήρηση νομικών 

του υποχρεώσεων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του έναντι του υποκειμένου των 

δεδομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση με αυτό (π.χ. εκταμίευση ποσού 

δανείου, άνοιγμα καταθετικού, χορηγητικού, επενδυτικού λογαριασμού, καταβολή μισθού, 

επιδομάτων κ.λπ.).Επισημαίνεται ότι ουδέποτε μπορεί να γίνει διαγραφή προσωπικών 
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δεδομένων πριν από την συμπλήρωση του χρόνου τήρησης τους, όπως αυτός ορίζεται κατά 

περίπτωση στο αρχείο του άρθρου 30 του Κανονισμού. 

 

4.5.4 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας των Δεδομένων (άρ. 18 GDPR) 

Με τη λήψη αιτήματος περί περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα 

πρέπει να αξιολογηθεί εάν αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, συνεκτιμώντας εάν συντρέχει μία 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) το υποκείμενο των δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια αυτών και η Εταιρεία βρίσκεται σε 

διαδικασία επαλήθευσης αυτών, 

(β) η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη και το υποκείμενο των 

δεδομένων αντί να ζητήσει τη διαγραφή τους, ζητά τον περιορισμό της επεξεργασίας τους,                                        

(γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον από την Εταιρεία για τους σκοπούς της 

επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων  για τη θεμελίωση, 

άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων,                                                                                       

(δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων, μέχρι να επαληθευτεί κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι του 

περιορισμού της επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των νόμιμων λόγων της επεξεργασίας του 

υπευθύνου επεξεργασίας, 

ε) το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των 

προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτες εταιρείες 

που διενεργούν προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και της 

αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης και κατάρτισης προφίλ για προωθητικούς σκοπούς.  

 

Η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος δεν είναι δυνατή στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία 

ή η τήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή 

υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του Ομίλου (π.χ. διεκδίκηση οφειλών), την τήρηση νομικών 

του υποχρεώσεων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του έναντι του υποκειμένου των 

δεδομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση με αυτό.  

 

Εφόσον το αίτημα κριθεί ότι είναι βάσιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οι μέθοδοι περιορισμού 

θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προσωρινή μετακίνηση των επιλεγμένων 

δεδομένων σε άλλο σύστημα επεξεργασίας, την αφαίρεση προσβασιμότητας των 
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επιλεγμένων προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους χρήστες ή την 

προσωρινή αφαίρεση δημοσιευμένων δεδομένων από ιστοσελίδα. Σε περίπτωση 

αυτοματοποιημένης αρχειοθέτησης ο περιορισμός της επεξεργασίας θα πρέπει κατ’ αρχήν να 

διασφαλίζεται με τεχνικά μέσα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην υπόκεινται σε πράξη 

περαιτέρω επεξεργασίας και να μην μπορούν να αλλάξουν. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός 

ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι περιορισμένη θα πρέπει να αναγράφεται στο σύστημα.  

 

Ο περιορισμός υλοποιείται μετά από σχετική ενημέρωση του Γραφείου DPO από τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο δίνει εντολή προς την Εταιρεία 

ή/και τις αρμόδιες μονάδες. Εφόσον από τον περιορισμό ενδέχεται να προκύψουν δυσμενείς 

συνέπειες για το υποκείμενο, αυτό ενημερώνεται σχετικά εγγράφως, πριν από τον 

περιορισμό, ο οποίος υλοποιείται μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή των ως άνω 

συνεπειών από το υποκείμενο.  

Εφόσον η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα ως άνω, τα εν λόγω δεδομένα εκτός 

της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου ή για τη 

θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων 

άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της 

Ένωσης ή κράτους μέλους.  

Επιπρόσθετα, το υποκείμενο των δεδομένων που έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της 

επεξεργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενημερώνεται από την Εταιρεία πριν από την άρση 

του περιορισμού επεξεργασίας, όταν για παράδειγμα τα δεδομένα έχουν διορθωθεί, ή όταν 

συντρέχει επιτακτικός και νόμιμος λόγος για την επεξεργασία, που υπερισχύει των 

δικαιωμάτων του υποκειμένου αναφορικά με την εναντίωσή του στην εν λόγω επεξεργασία. 

 

4.5.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων (άρ. 20 GDPR) 

Η Εταιρεία ως υπεύθυνη επεξεργασίας έχει την υποχρέωση, εφόσον το ζητήσει το υποκείμενο 

των δεδομένων, να του παρέχει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και τα οποία το ίδιο 

το υποκείμενο έχει παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από 

μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ικανοποιεί το δικαίωμα του υποκειμένου να διαβιβάζει 

τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση όταν συντρέχουν οι 

κάτωθι προϋποθέσεις:  
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α) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου ή είναι αναγκαία για την 

εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος και 

β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται κατά την άσκηση του δικαιώματός του να ζητά την 

απευθείας διαβίβαση των δεδομένων του από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε 

περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.  

  

Τα αίτημα συνεπώς πρέπει να αφορά σε δεδομένα τα οποία ενεργητικά και συνειδητά έχει 

παράσχει το υποκείμενο (πχ. διεύθυνση e-mail, όνομα χρήστη, ηλικία κ.λπ.). Δεν 

περιλαμβάνονται επίσης, τα «συναγόμενα δεδομένα» (inferred data) και τα «παράγωγα 

δεδομένα» (derived data), στα οποία συμπεριλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που δημιουργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης ή λειτουργίας 

μιας συμβατικής σχέσης, ούτε βέβαια αυτά στα οποία περιλαμβάνονται δεδομένα άλλων 

προσώπων, που δεν έχουν αιτηθεί τη φορητότητα.  

 

Η ικανοποίηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τα οποία έχουν παρασχεθεί  για την εκτέλεση της σύμβασης, 

εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα τήρησής τους.  

 

Εφόσον το αίτημα κρίνεται ότι πρέπει να ικανοποιηθεί, η Εταιρεία χρησιμοποιεί προς τούτο 

διαλειτουργικό μορφότυπο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο και χορηγεί στο 

υποκείμενο ένα αντίγραφο ή διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να υιοθετεί ή διατηρεί συστήματα 

επεξεργασίας που είναι ασύμβατα από τεχνική άποψη με την υλικοτεχνική υποδομή της. Στο 

πλαίσιο αυτό επιλέγεται η μορφή του αρχείου zip με προστασία κωδικού. Το αρχείο 

αποστέλλεται σε μορφή zip στον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας και ο κωδικός στο ίδιο το 

υποκείμενο απευθείας ώστε να εποπτεύει το ίδιο την πρόσβαση του νέου υπεύθυνου 

επεξεργασίας.   

 

Η Εταιρεία εφόσον ανταποκρίνεται σε αίτημα φορητότητας, παρέχει τα δεδομένα που 

τηρούνται, χωρίς να υποχρεούται να ελέγχει και να επαληθεύει ειδικώς την ποιότητα των 

δεδομένων πριν διαβιβαστούν, ωστόσο αυτά θα πρέπει να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.  



ATTICA BANCASSURANCE AGENCY 
S.A. 

Είδος Εγγράφου  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

26 

 

 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία λειτουργεί ως αποδέκτης προσωπικών δεδομένων από άλλον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, έχει ευθύνη να μεριμνά ώστε τα παρεχόμενα φορητά δεδομένα να 

είναι συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τη νέα επεξεργασία δεδομένων και τα τυχόν 

πέραν του ανωτέρου μέτρου διαβιβασθέντα δεν έχει υποχρέωση να αποδεχτεί.  

4.5.6 Δικαίωμα Εναντίωσης (άρ. 21 GDPR) 

Η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος δεν είναι δυνατή στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία 

ή η τήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή 

υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας (π.χ. διεκδίκηση οφειλών), την τήρηση 

νομικών του υποχρεώσεων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του έναντι του υποκειμένου των 

δεδομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση με αυτό. 

 

Το δικαίωμα εναντίωσης ικανοποιείται σε κάθε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων 

αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής 

προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που σχετίζεται με αυτήν την 

απευθείας εμπορική προώθηση, είτε πρόκειται για αρχική, είτε για περαιτέρω επεξεργασία. Σε 

αυτή την περίπτωση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται, πλέον σε 

επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς και ενημερώνεται σχετικά το υποκείμενο των 

δεδομένων. 

 

Κατά την αναμονή της επαλήθευσής κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας 

υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου, το υποκείμενο δικαιούται να εξασφαλίζει τον 

περιορισμό της επεξεργασίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται για την ικανοποίηση του εν λόγω 

δικαιώματος.  

 

4.5.7 Δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να μην υπόκειται σε απόφαση που 

λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης 

της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 GDPR) 

 

Για την πραγματοποίηση  αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για το υποκείμενο των δεδομένων 

που το αφορούν ή το επηρεάζουν με παρόμοιο τρόπο, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις 
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που ορίζονται στον Κανονισμό. Ειδικότερα όταν η σχετική απόφαση αφορά 

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: 

α) που είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των 

δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,  

β) που επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο 

υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την 

προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του 

υποκειμένου των δεδομένων ή  

γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων,  

και ειδικά στις υπό α) και γ) ανωτέρω περιπτώσεις, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι αυτή η 

επεξεργασία υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

ειδική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων. Περαιτέρω, διασφαλίζεται το δικαίωμα 

εξασφάλισης της ανθρώπινης παρέμβασης, το δικαίωμα διατύπωσης της άποψης του 

υποκειμένου, το δικαίωμα του υποκειμένου να λάβει αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη 

στο πλαίσιο της εν λόγω εκτίμησης και το δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης. Τα μέτρα 

αυτά αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων, ελευθεριών και των εννόμων 

συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η νομική βάση για την πραγματοποίηση της 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή ανά 

πάσα στιγμή, οπότε η Εταιρεία υποχρεούται να τη διακόψει. 

 

Η Εταιρεία οφείλει να χρησιμοποιεί κατάλληλες μαθηματικές ή στατιστικές διαδικασίες για την 

κατάρτιση προφίλ, να εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διορθώνονται οι 

παράγοντες που οδηγούν σε ανακρίβειες και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφαλμάτων, να 

καθιστά ασφαλή τα δεδομένα κατά τρόπο όπου λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι 

αναφορικά με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και να  

προλαμβάνει διακρίσεις σε βάρος υποκειμένων των δεδομένων βάσει κριτηρίων.  

Περαιτέρω, οφείλει να εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα ελαχιστοποίησης για τις συγκεκριμένες 

περιόδους τήρησης των σχετικών προφίλ, κάνοντας χρήση τεχνικών ψευδωνυμοποίησης και 

ανωνυμοποίησης, ενώ οφείλει να ελέγχει τους αλγορίθμους τρίτων μερών των οποίων κάνει 

χρήση και διακριβώνει ότι αυτοί οι αλγόριθμοι συνάδουν με τα συμφωνημένα πρότυπα. 
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6. Αναθεώρηση / Επανεξέταση της παρούσας διαδικασίας 

Η παρούσα διαδικασία υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα 

παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 ΑΡ. Μ.Α.Ε.:  
Α.Φ.Μ.:  

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.  

 

 

 

ATTICA BANCASSURANCE AGENCY S.A 

Προς: ............................  

Διεύθυνση: .................... 

Τηλ. Επικοινωνίας: ........ 

E-mail: ............................ 

Ημερομηνία: ............ 

 

Κύριε/α ...............,  

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία για την ικανοποίηση του από ……….. αιτήματός σας και τη 

διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι υποχρεωμένη να προβεί 

σε επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως 

επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Attica Bank προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής σας 

ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενέχει θέση ταυτότητας. Παράλληλα, παρακαλούμε όπως 

ενημερώσετε τον υπάλληλο εξυπηρέτησης ότι η ταυτοποίηση σας πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

αιτήματος που έχετε υποβάλει για την άσκηση δικαιώματος προστασίας των δεδομένων σας.  

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός μηνός από την επιβεβαίωση των στοιχείων σας, εφόσον αυτό 

είναι εφικτό, διαφορετικά θα σας ενημερώσουμε σχετικά για παράταση της προθεσμίας. 

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής σας στην παρούσα επιστολή εντός 20 ημερών, το αίτημά σας θα 

αρχειοθετείται. 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.  

Με εκτίμηση, 
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