
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ATTICA BANKASSURANCE 

AGENCY S.A» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK» και το διακριτικό τίτλο «ATTICA 

BANKASSURANCE AGENCY S.A» (εφεξής «ΑΤΤΙCA BANKASSURANCE» ή 

«Εταιρεία»), ενημερώνει  τους υποψήφιους για απασχόληση (είτε µε σύµβαση εργασίας, 

είτε µε σύµβαση έργου, είτε µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών), σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις του νομοκανονιστικού πλαισίου περί 

προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,  για την επεξεργασία των 

προσωπικών τους  δεδοµένων, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και για τα δικαιώματά τους, 

που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αξιολόγησης της αίτησης υποψηφιότητάς τους, προς 

κάλυψη θέσης εργασίας στην Εταιρεία, σύμφωνα µε τα παρακάτω αναφερόμενα. 

Στην περίπτωση πρόσληψης του υποψηφίου από την Εταιρεία,  ο νέος εργαζόμενος θα 

λάβει αναλυτικό κείμενο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων 

στα πλαίσια της παροχής της εργασίας του στην Εταιρεία. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας  

Η ΑΤΤΙCA BANKASSURANCE είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο αξιολόγησης της 

αίτησης σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας και την εξέταση της πιθανότητας σύναψης 

μελλοντικής εργασιακής σχέσης. 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, Μαυρομιχάλη, αρ. 8, Τ.Κ. 106 79, τηλέφωνο 

επικοινωνίας+30 210 3669560, e-mail: bancassurance@atticabank.gr 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων  

H Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως 

απαραίτητα για την επίτευξη του εκάστοτε επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας. Τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται απευθείας από εσάς, κατά την εκ μέρους 

σας αποστολή της αίτησής σας και την επισύναψη των σχετικών με αυτήν εγγράφων. Τα 

παραπάνω δεδομένα σας τα αποστέλλετε είτε απευθείας σε εμάς είτε σε συνεργαζόμενες με 

εμάς εταιρείες ανεύρεσης προσωπικού ή εταιρείες παροχής ανθρωπίνου δυναμικού, οι 

οποίες ενεργούν ως εκτελούσες την επεξεργασία για λογαριασμό μας. 

Ενδεικτικά, συλλέγουμε τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων: 



α) Μοναδικά αναγνωριστικά όπως ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ 

β) Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία 

γέννησης, κ.λπ. 

γ) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου σταθερού, κινητού κ.λπ. 

δ) Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης και εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένων 

δεδομένων σχέσεων συγγένειας, αριθμό τέκνων, ληξιαρχική πράξη γάμου, ληξιαρχική πράξη 

γέννησης τέκνων κ.λπ. 

ε) Δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης όπως ασφαλιστικός φορέας, είδος καταβλητέων 

ασφαλιστικών εισφορών, έτη ασφάλισης κ.λπ. 

στ) Δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική σας δραστηριότητα και τις επαγγελματικές 

σας ικανότητες, όπως δεδομένα επαγγελματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας, εκπαίδευσης, 

προϋπηρεσίας, και άλλα δεδομένα που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, 

αντίγραφα πτυχίων, επαγγελματικές πιστοποιήσεις ασφαλιστικού συμβούλου, πιστοποιήσεις 

σχετικά με τη διαχείριση ασφαλιστικών προϊόντων κ.λπ. 

ζ) Δεδομένα που αφορούν την εκπλήρωση των στρατιωτικών σας υποχρεώσεων, εφόσον 

απαιτούνται, όπως πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων. 

η) Δεδομένα εικόνας όπως είναι φωτογραφίες που συνοδεύουν το βιογραφικό σας 

σημείωμα.  

θ) Δεδομένα υγείας, όπως ιατρικές βεβαιώσεις ή άλλα δικαιολογητικά στον βαθμό που η 

προσκόμιση τους απαιτείται εκ του νόμου..  

ι) Δεδομένα ποινικού µητρώου.  

ια) Δεδομένα πρόσβασής σας στους χώρους της Εταιρείας ή της ΑΤΤΙCA BANK και 

δεδομένα εικόνας από τους χώρους της Εταιρείας, µε την ειδική προς τούτο σήμανση. 

 

 Από που συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα  

1. Τα δεδομένα υπό (α) έως (ι) ανωτέρω, συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε από 

εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα αποκλειστικά με σκοπό την αξιολόγηση της 

υποβληθείσας αίτησης σας και της καταλληλόλητας σας για πρόσληψη σε συγκεκριμένη 

θέση εργασίας στην Εταιρεία.  

Επισημαίνεται ότι: Τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία του 

υποψήφιου εργαζόμενου συλλέγονται απευθείας και μόνο από τον ίδιο και μόνο εφόσον 

είναι απολύτως απαραίτητο α) για την διαπίστωση της καταλληλότητας του εργαζόμενου για 

την συγκεκριμένη θέση ή εργασία παρούσα ή μελλοντική, β) για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της Εταιρείας για υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και γ) για τη θεμελίωση 

των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και την αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. 



Η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 

ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και καταδίκες του υποψήφιου εργαζόμενου, εφόσον και 

στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του 

υποψήφιου για συγκεκριμένη θέση ή καθήκοντα εργασίας στην Εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά 

συλλέγονται αποκλειστικά από τον εργαζόμενο, διατηρούμενου σε κάθε περίπτωση του 

δικαιώματος της Εταιρείας να επιδιώξει τη συλλογή τους όπως ορίζει ο νόμος και σύμφωνα 

με αυτόν.  

2. Τα δεδομένα υπό ια’ ανωτέρω, συλλέγονται από τα συστήματα καταγραφής προσβάσεων 

και λήψης εικόνας των χώρων της Τράπεζας. 

 

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας αποκλειστικά, με σκοπό: 

α)  την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας, όποτε απαιτείται. 

β) την αξιολόγηση της καταλληλότητας σας και της πλήρωσης των απαιτούμενων 

επαγγελματικών γνώσεων, όπως, μεταξύ άλλων, να παρέχετε υπηρεσίες ασφαλιστικού 

διαμεσολαβητή και ασφαλιστικού συμβούλου σε πελάτες της Εταιρείας μας, κ.λπ. 

γ) την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων  

δ) την λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και συστήματος πρόσβασης (access cards) 

στο βαθμό που αυτό εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις στις οποίες θα χρειαστεί να εισέλθετε 

 

Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων  

Νομική βάση για την επεξεργασία που διενεργείται προς επιδίωξη του υπό α) και  β) 

ανωτέρου σκοπού  αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι 

απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας, ως υποκείμενο των δεδομένων, πριν από 

τη σύναψη σύμβασης σας με την Εταιρεία και συγκεκριμένα πριν τη δυνητική σύναψη 

σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία.  

Νομική βάση για την επεξεργασία που διενεργείται προς επιδίωξη του υπό γ) και δ) 

ανωτέρω σκοπού, αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς 

διασφάλισης του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας, το οποίο συνίσταται ειδικότερα στην 

προστασία των εννόμων αγαθών της, της περιουσίας της, καθώς και των εργαζομένων της, 

από οποιοδήποτε εξωτερικό κίνδυνο ή απειλή.  

 

 

 

 



Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων  

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, 

προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Επιπροσθέτως, αποδέκτες των δεδομένων σας ενδέχεται να είναι :  

α) Η Διοίκηση της Εταιρείας ή/και της ΑΤΤΙCA BANK στο µέτρο που απαιτείται για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.  

β) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία ή η ATTICA BANK αναθέτει την 

εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, μεταξύ άλλων, πάροχοι 

υπηρεσιών ανεύρεσης ανθρωπίνου δυναμικού, εταιρείες παροχής υπηρεσιών απασχόλησης 

ανθρωπίνου δυναμικού, πάροχοι πλατφορμών και ιστοσελίδων ανεύρεσης προσωπικού και 

δημοσίευσης σχετικών αγγελιών, πάροχοι πλατφορμών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

μέσω των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας κ.α. Τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, 

τα οποία ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχουν 

πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των 

δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών. 

Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης αποφάσεων περιλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ 

Η Εταιρεία  δεν προβαίνει στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που βασίζονται 

αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των εργαζομένων. 

Στις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία λαμβάνει απόφαση αποκλειστικά βάσει αυτομαποιημένης 

επεξεργασίας, η οποία σας επηρεάζει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 

προφίλ, θα σας παρέχεται ειδικότερη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, θα ζητείται η 

συγκατάθεσή σας.  

Διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

σε διεθνή οργανισμό 

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στα 

πλαίσια των περιγραφόμενων ανωτέρω σκοπών, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης 

που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία. 



 

Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που 

απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς 

επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας. Ειδικότερα, εάν η αίτηση σας 

γίνει δεκτή τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης 

εργασίας που θα συναφθεί μεταξύ μας και θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της και για 

όσο επιπλέον διάστημα επιβάλλει ο νόμος μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης σας προς συγκεκριμένη θέση εργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται 

για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την απόρριψη της σχετικής αίτησης.  

Τα δεδομένα σας που συλλέγουμε κατά την είσοδό σας στα κτίρια των γραφείων της 

Εταιρείας και της ATTICA BANK, όπου καταγράφουμε το ονοματεπώνυμό σας ενώ κλειστό 

κύκλωμα καμερών ασφαλείας (CCTV) καταγράφει την εικόνα σας, τηρούνται για το χρονικό 

διάστημα που ορίζεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως τις σχετικές Οδηγίες και 

Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά την πάροδο 

του οποίου διαγράφονται ενώ δεν διαβιβάζονται σε κανέναν αποδέκτη με εξαίρεση την 

περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης. 

Ειδικότερα, η εικόνα σας που καταγράφεται κατά την είσοδό σας στα κτίρια των γραφείων 

της Εταιρίας  και της ATTICA BANK, από το  κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας (CCTV), 

τηρείται για το χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, μετά την πάροδο των οποίων 

διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί κάποιο 

περιστατικό, απομονώνεται τμήμα του βίντεο και τηρείται έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με 

σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την 

υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων του Ομίλου, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον το 

βίντεο τηρείται έως και τρεις (3) μήνες ακόμα. 

Το ονοματεπώνυμό σας που συλλέγουμε κατά την είσοδό σας στα κτίρια των γραφείων της 

Εταιρίας και της ATTICA BANK  τηρείται για το χρονικό  24 (είκοσι τεσσάρων μηνών), μετά 

την πάροδο του οποίου διαγράφεται. 

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα 

οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση:  

•  Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι δικαίωμα να λαμβάνετε 

από την Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία καθώς και 



πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών 

σας δεδομένων (πχ σκοπούς επεξεργασίας, κατηγορίες δεδομένων, αποδέκτες, χρονικό 

διάστημα τήρησης κ.λπ) και λήψη αντιγράφου των δεδομένων σας.   

• Δικαίωμα διόρθωσης/συμπλήρωσης των δεδομένων σας, ήτοι δικαίωμα να 

απαιτήσετε από την Εταιρεία να προβεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διόρθωση 

ανακριβών δεδομένων ή το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών 

δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. 

• Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη, ήτοι το δικαίωμα να ζητήσετε από την 

Εταιρεία τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.  

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ήτοι το δικαίωμα να εξασφαλίζετε από την 

Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016.   

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ήτοι το δικαίωμα να 

αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 

σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

• Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι το δικαίωμα να λαμβάνετε τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στην 

Εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα 

μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν 

αρχικώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ενδέχεται να μην μπορεί να 

λάβει χώρα εκ μέρους της Εταιρείας, στον βαθμό που μπορεί να εφαρμόζονται οι 

προβλεπόμενες εκ μέρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων ΕΕ 679/2016 εξαιρέσεις ως προς την ικανοποίηση αυτών.   

 

Άσκηση δικαιωμάτων 

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 απευθύνεται στην Εταιρία:  

α) μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK, Μαυρομιχάλη, αρ. 8, 106 79, Αθήνα, Υπόψη: 

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), 

β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του 

Ομίλου ΑTTICA BANK, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@atticabank.gr  

γ) μέσω των Καταστημάτων του Δικτύου της ΑΤΤΙCA BANK 

mailto:dpo@atticabank.gr


Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και 

δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για 

χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των 

αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους 

αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. 

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων 

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την 

ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη 

επεξεργασία.  

Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα 

προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και 

ενημέρωση. 

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών 

εξελίξεων. 

Υποβολή καταγγελιών 

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο 

αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 

προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να 

υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 

6475600, e-mail: contact@dpa.gr). 

 

 Επικαιροποίηση 

Η Εταιρεία δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα 

ενημέρωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή 

την περίπτωση, η επικαιροποιημένη ενημέρωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο 

της Εταιρείας (https://www.atticabank.gr) και θα είναι διαθέσιμη  στο Γραφείου Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αυτής, στην έδρα της στην Διεύθυνση 

Μαυρομιχάλη 8 Αθήνα 10679 και στο δίκτυο καταστημάτων της ΑΤTICA BANK. 
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