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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί
της οδού Αμερικής, αρ. 4, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000225501000 και Α.Φ.Μ. 094014298 (εφεξής
«Τράπεζα») προέβη την 12-9-2019 σε συμφωνία για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από
χορηγήσεις δανείων ή/και πιστώσεων προς οφειλέτες, των οποίων οι οφειλές ή κάποιες
οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή / και έχουν καταγγελθεί ή έχουν ρυθμισθεί (εφεξής
το «Χαρτοφυλάκιο») προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία PIRAEUS SNF DAC,
που εδρεύει στην Ιρλανδία επί της οδού Φένιαν, β’ όροφος, Πάλμερστον Χάουζ, Δουβλίνο 2,
αριθμός μητρώου 655516 (εφεξής η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»).
Η μεταβίβαση του Χαρτοφυλακίου πραγματοποιήθηκε μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003. Περίληψη της
σχετικής σύμβασης μεταβίβασης καταχωρίσθηκε στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν.
2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με τη σχετική πράξη καταχώρισης του εντύπου
δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003. Συνεπεία των ανωτέρω,
από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η μεταβίβαση, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού έχει καταστεί
δικαιούχος των πάσης φύσεως απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο (οι
«Απαιτήσεις») και εφεξής θα ασκεί όλα τα σχετικά δικαιώματα.
Μετά τη μεταβίβαση, τη διαχείριση των ως άνω Απαιτήσεων ανέλαβε για λογαριασμό της
Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, αρχικώς η Τράπεζα και από την 20-9-2019 και εξής η εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων με την επωνυμία Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με έδρα στην Αθήνα,
οδός Σταδίου αρ. 10, με Α.Φ.Μ. 801215902 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151946501000, αδειοδοτημένη και
εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση με αρ. 326/2/17-9-2019 της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ υπ’ αρ.
3533/20-9-2019) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει (εφεξής ο
«Διαχειριστής»). Σχετικώς η ανάθεση διαχείρισης των ως άνω Απαιτήσεων, αρχικώς στην
Τράπεζα και από την 20-9-2019 και εξής στο Διαχειριστή έχει σημειωθεί στο δημόσιο βιβλίο
του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 16 του ν. 3156/2003.
Στο πλαίσιο της εν λόγω τιτλοποίησης και μεταβίβασης απαιτήσεων και επιπροσθέτως των
ατομικών επιστολών που πρόκειται να σταλούν για τους σκοπούς ενημέρωσης των φυσικών
προσώπων, η Τράπεζα και ο Διαχειριστής ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται
με τις Απαιτήσεις ότι οι απαιτήσεις της Τράπεζας που απορρέουν από τη/τις σύμβαση/εις
δανείου ή πίστωσης, με την/τις οποία/ες συνδέονται με οποιαδήποτε ιδιότητα, ήτοι του
οφειλέτη ή/και εγγυητή ή/και παρόχου εμπράγματης εξασφάλισης, ειδικού ή καθολικού
διαδόχου των ανωτέρω, αντικλήτου, πληρεξουσίου ή δικηγόρου των ανωτέρω,
συμβολαιογράφου, δικαστικού επιμελητή, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα διαβιβάστηκαν
από την Τράπεζα στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, δυνάμει της σύμβασης πώλησης των
απαιτήσεων, και από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στο Διαχειριστή, δυνάμει της σύμβασης
ανάθεσης της διαχείρισης. Παράλληλα, η Τράπεζα διατήρησε τα προσωπικά τους δεδομένα
ως προσωρινός διαχειριστής των απαιτήσεων από τη/τις σύμβασή/εις τους έως την
20-9-2019. Τόσο η Τράπεζα όσο και ο Διαχειριστής διατήρησαν ή διατηρούν τα προσωπικά
δεδομένα για το σκοπό της διαχείρισης των απαιτήσεων.

Τα διαβιβασθέντα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα αναγκαία για τους σκοπούς της
μεταβίβασης και της διαχείρισης στοιχεία ταυτοποίησής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
Α.Φ.Μ. κλπ.), στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων, email κλπ.), καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τις Απαιτήσεις (ενδεικτικά οφειλόμενο ποσό,
συναλλαγές, εμπράγματες εξασφαλίσεις κτλ.). Τα δεδομένα αυτά τα έχει συλλέξει η Τράπεζα
από τα ως άνω πρόσωπα ή νόμιμα από διάφορες άλλες πηγές και τα διαβίβασε στην Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού, η οποία στη συνέχεια τα διαβίβασε στο Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής επίσης
ενδέχεται να συλλέξει πρόσθετα δεδομένα κατά τη διαχείριση των απαιτήσεων.
Οι νομικές βάσεις για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων είναι η σύμφωνη με τις
διατάξεις του ν. 3156/2003 μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης των Απαιτήσεων προς την
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 όπως ισχύει,
διαχείριση των Απαιτήσεων προσωρινά από την Τράπεζα και στη συνέχεια από τον
Διαχειριστή, τηρουμένου και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων
(Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679).
Από τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και στη
συνέχεια στον Διαχειριστή, αυτοί κατέστησαν υπεύθυνοι της επεξεργασίας τους. Παράλληλα,
η Τράπεζα παρέμεινε υπεύθυνη της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ως
προσωρινός διαχειριστής των απαιτήσεων του Χαρτοφυλακίου έως την 20-9-2019. Η
Τράπεζα, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ο Διαχειριστής λειτουργούν ως ανεξάρτητοι
υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζοντας ανεξάρτητα τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας.
Η Τράπεζα και ο Διαχειριστής ενημερώνουν, περαιτέρω, τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται
υπό οποιαδήποτε ιδιότητα με τις Απαιτήσεις, ότι στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής είναι
δυνατόν οι Απαιτήσεις να επανεκχωρούνται από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα
και αντίστροφα. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα θα κατέχουν και
επεξεργάζονται η Τράπεζα και ο Διαχειριστής για τους σκοπούς της Διαχείρισης.
Η Τράπεζα και ο Διαχειριστής ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα με τις Απαιτήσεις, ότι, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που
επιβάλλονται από τον νόμο, έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην εφαρμοστέα
Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων
(συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/EΕ) και
ιδίως: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα διαγραφής και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα με τις Απαιτήσεις μπορούν να επικοινωνούν εγγράφως με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας στη διεύθυνση «Γραφείο Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λεωφόρος Αμαρουσίου – Χαλανδρίου & Χειμάρρας 11,
Μαρούσι, T.K.:151 25», ή να αποστέλλουν μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου PiraeusBankDPOOﬃce@piraeusbank.gr. Μπορούν, επίσης, να
επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διαχειριστή στη διεύθυνση

Σταδίου 10, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου AFSDPOofﬁce@piraeusbank.gr. Τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα με τις
Απαιτήσεις έχουν, τέλος, το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα
δικαιώματά τους. Στην ιστοσελίδα της Αρχής (dpa.gr>τα δικαιώματά μου> υποβολή
καταγγελίας) υπάρχουν οδηγίες για την άσκηση αυτού του δικαιώματός.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τα σχετικά τους
δικαιώματα, καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων τα φυσικά
πρόσωπα που συνδέονται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα με τις Απαιτήσεις μπορούν να
επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας: www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/gdpr
και, ειδικότερα, την «Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»
ως επίσης και αναφορικά με το Διαχειριστή την ιστοσελίδα: www.piraeusbank.gr/afs όπου
βρίσκεται αναρτημένο το «Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία»
του Διαχειριστή και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού.

