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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

I.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (εφεξής «Τ.Π.&∆.»), αυτόνοµος χρηµατοπιστωτικός
οργανισµός ΝΠ∆∆ και φορέας Γενικής Κυβέρνησης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Ακαδηµίας 40, τηλ. 213 2116 100, e-mail : tpd@tpd.gr, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ενηµερώνει υπό την
ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο (εφ’ εξής
«Συναλλασσόµενος»), ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό του, θα
επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδοµένα:
Α. Είδος και πηγή δεδοµένων
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αίτηση του Συναλλασσόµενου,
προς Τ.Π.&∆., όπως και αυτά που το Τ.Π.&∆. τυχόν έχει ήδη νόµιµα συλλέξει ή θα
συλλέξει από δηµόσια προσβάσιµες πηγές ή/και αρχεία, καθώς και αυτά που θα
προκύψουν από τη λειτουργία της συµβάσεως που τυχόν υπογραφεί.
Β. Σκοπός επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της αίτησης και η εξέταση της πιστοληπτικής
ικανότητας του Συναλλασσόµενου, όπου απαιτείται, η εκτέλεση και λειτουργία της σχετικής
σύµβασης και η παρακολούθηση αυτής και των εντεύθεν στοιχείων, στα πλαίσια της
οποίας µπορεί να απαιτηθεί και η επαναξιολόγηση του κινδύνου, όπου κρίνεται
επιβεβληµένη, η προάσπιση των δικαιωµάτων του Τ.Π.&∆. και η εν γένει ασφάλεια και
προστασία των συναλλαγών, η εκπλήρωση των εκ του νόµου, κανονιστικών πράξεων και
αποφάσεων αρχών ή δικαστηρίων, υποχρεώσεων του Τ.Π.&∆.
Γ. Αποδέκτες των δεδοµένων
Αποδέκτες των ανωτέρω δεδοµένων µπορεί να είναι:
1. Φορείς στους οποίους το Τ.Π.&∆. αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών
για λογαριασµό του (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως, µεταξύ άλλων
δικηγόροι, δικαστικοί επιµελητές, ή/και συµβολαιογράφοι, εµπειρογνώµονες,
πραγµατογνώµονες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και πάροχοι υπηρεσιών
συντήρησης εφαρµογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.
2. Πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, που
έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόµιµα ή/και εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού
κατά την έννοια του Ν. 3156/2003 για την τιτλοποίηση απαιτήσεων, όπως εκάστοτε
ισχύει.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, φορείς ή αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών (Ευρωσύστηµα), όπως και εποπτικές, ανεξάρτητες, δηµόσιες ή λοιπές
αρχές, φορείς ή υπηρεσίες στο πλαίσιο των κατά νόµο δραστηριοτήτων τους.
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4. ∆ηµόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νόµιµων καθηκόντων
τους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές διατάξεις του νόµου.
ΙΙΙ.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Τα δεδοµένα της παρ. Α ανωτέρω θα τηρούνται για χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο
Π.∆. 496/1977, όπως αυτό ισχύει, για το Τ.Π.&∆., από τη λήξη της σύµβασης µε
οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση µη σύναψης σύµβασης τα δεδοµένα θα τηρούνται
από το Τ.Π.&∆. για 5 έτη. Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα προσωπικά
δεδοµένα θα καταστρέφονται.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των συµβαλλόµενων στα οποία
καταχωρούνται προσωπικά δεδοµένα, θα τηρούνται σε έγχαρτη µορφή µέχρι την κατά
νόµο παραγραφή των εντεύθεν ενοχικών δικαιωµάτων και σε ηλεκτρονική µορφή, για
χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο Π.∆. 496/1977, όπως αυτό ισχύει για το Τ.Π.&∆.
Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε µορφής που αφορούν
άµεσα ή έµµεσα στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης
των δεδοµένων του Συναλλασσόµενου θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και
µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, οπότε και θα συνεχίζεται µέχρι την
συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής, που διεκόπη εκ του ως άνω λόγου.

IV.

ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Ο Συναλλασσόµενος έχει το δικαίωµα να γνωρίζει ποια δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας
(δικαίωµα πρόσβασης), να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί
στην επεξεργασία των δεδοµένων που τον αφορούν, να αιτηθεί τη διαγραφή των
δεδοµένων του, καθώς και να διαβιβάζει τα δεδοµένα του σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Τ.Π.&∆. ή να ζητήσει από το Τ.Π.&∆. την
απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την άσκηση των
ανωτέρω δικαιωµάτων, ο Συναλλασσόµενος µπορεί να απευθύνεται εγγράφως στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
2. Η άσκηση των δικαιωµάτων αντίρρησης και εναντίωσης αναφορικά µε την
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων της παρ. Α ανωτέρω, αφορά αποκλειστικά
και µόνο την τυχόν διόρθωση ή/και ενηµέρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και
ακριβή. Τυχόν αντίρρηση για την κατά τα λοιπά περαιτέρω επεξεργασία αυτών
συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την καταγγελία της αντίστοιχης σύµβασης.
3. Το Τ.Π.&∆. έχει δικαίωµα να αρνηθεί το αίτηµα για διαγραφή των δεδοµένων του
Συναλλασσόµενου εάν η τήρηση των δεδοµένων είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νόµιµων δικαιωµάτων του.
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V.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Π.&∆.
Το Τ.Π.&∆. υπέχει, σύµφωνα µε το εκάστοτε σε ισχύ θεσµικό πλαίσιο, υποχρέωση να
λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της
επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή,
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης µορφή
αθέµιτη επεξεργασία.

VΙ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Αφού ενηµερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή µου για
όλους τους σκοπούς που αναφέρονται στην (Β) παράγραφο του παρόντος:
Η ανωτέρω συγκατάθεση µου ισχύει για κάθε εφεξής συναλλακτική µου σχέση µε το
Τ.Π.&∆. και µέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή την ανάκλησή της.
Ανάκληση της ως άνω συγκατάθεσης µπορεί να γίνει µε σχετική δήλωση στο Τ.Π.&∆. και
ισχύει για το µέλλον.

Ηµεροµηνία,
Ο ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ

(Υπογραφή)
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