
(Α)     ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 
11 ΤΟΥ Ν. 2472/1997) 
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 (στο εξής: η 
«Τράπεζα»), προβαίνει σε συλλογή και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που σας αφορούν και διαβιβάζονται στην Τράπεζα με τη συμπλήρωση των 
υποχρεωτικών πεδίων της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας, καθώς επίσης και άλλων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στο μέτρο και στο βαθμό που 
σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα, και τα οποία προκύπτουν από αρχεία που νομίμως τηρεί 
η Τράπεζα στο πλαίσιο της συναλλακτικής σας σχέσης με αυτήν. Η ως άνω επεξεργασία 
πραγματοποιείται είτε από την ίδια την Τράπεζα είτε από τρίτους, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της Τράπεζας, με σκοπό την ταχεία διερεύνηση και αντιμετώπιση του θέματος 
που μας υποβάλλετε με τη συμπλήρωση της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας, την ποιοτική 
εξυπηρέτησή σας και τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να είναι αρμόδιοι υπάλληλοι 
και εν γένει προστηθέντες της Τράπεζας, στελέχη και μέλη Διοίκησης, θυγατρικές και/ή 
συνδεδεμένες με την Τράπεζα εταιρείες, τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία η 
Τράπεζα έχει αναθέσει, σύμφωνα με το νόμο, μερικά ή ολικά τη για λογαριασμό της 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων 
τους, καθώς και αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.  
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε δικαίωμα να ζητάτε 
και να λαμβάνετε από την Τράπεζα πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων και να προβάλλετε αντιρρήσεις για την εν λόγω επεξεργασία 
(άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 στην Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου (Λεωφ.Συγγρού 
167,  Τ.Κ. 17121, Αθήνα, τηλ. 210-3739125 ). 
Η Τράπεζα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς της και 
προς εξυπηρέτηση και επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της, προβαίνει σε 
σύννομη, θεμιτή συλλογή και εν γένει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία εκουσίως έχουν παρασχεθεί από τα υποκείμενα των εν λόγω δεδομένων, αφού 
προηγουμένως έχουν σύμφωνα με το νόμο ενημερωθεί από την Τράπεζα για το σκοπό 
επεξεργασίας και τα δικαιώματά τους και έχουν ρητά συναινέσει. Η Τράπεζα λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που 
περιέρχονται σε γνώση της, για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και εν γένει από κάθε άλλη 
μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.  
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις του περιεχομένου του παρόντος 
εντύπου καθώς και του γενικότερου πλαισίου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σε συμμόρφωση με τυχόν μεταβολές της ισχύουσας νομοθεσίας και του ισχύοντος 
κανονιστικού πλαισίου.  
          
(Β)       ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 
 
Η συμπλήρωση του πεδίου επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων που περιέχει η παρούσα 
ηλεκτρονική φόρμα και το επισυναπτόμενο ενημερωτικό έντυπο και ισοδυναμεί με ελεύθερη, 
ρητή και ειδική εκ μέρους μου συγκατάθεση προκειμένου τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απάντησης της Τράπεζας.  
 
 


