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ΟΜΙΛΟΣ EΤΑΙΡΕΙΩΝ EUROBANK 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. KAI ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 

2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως σκοπό να αναλύσει πώς τα προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν 
επεξεργασίας από τις εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias Aνώνυμη Eταιρεία, ως 
υπεύθυνες επεξεργασίας, οι επωνυμίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων παρατίθενται στο 
κεφάλαιο 7 κατωτέρω  (εφεξής “Εταιρείες του Ομίλου” ή “Όμιλος”), έχοντας υπόψη τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής ελληνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο όρος «εσείς» για τους 
σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης  αναφέρεται σε μέλη ή υποψήφια μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου Εταιρειών του Ομίλου καθώς και σε συζύγους/συμβίους αυτών και συγγενικά αυτών 
πρόσωπα μέχρι 2ου βαθμού ή τυχόν οικονομικά εξαρτώμενα από αυτά πρόσωπα. 

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να συλλέγουν και επεξεργάζονται οι Εταιρείες 
του Ομίλου και από ποια πηγή; 
 

Τα προσωπικά δεδομένα που δύνανται να συλλέγουν και επεξεργάζονται οι Εταιρείες του Ομίλου 
ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες και ρητά διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να μη σας αφορούν 
στο σύνολό τους:  

1.Α. Για τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρειών του Ομίλου: 

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ/διαβατήριο, ΑΦΜ,  
ημερομηνία γέννησης κ.λπ..  
 
β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί σταθερών και 
κινητών τηλεφώνων σας κ.λπ..  
 
γ) Δεδομένα οικογενειακής σας  κατάστασης και οικονομικά εξαρτώμενων από εσάς μελών. 
 
δ) Επάγγελμα και στοιχεία επαγγελματικών σας ικανοτήτων, όπως ενδεικτικά βιογραφικό σημείωμα, 
τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος κ.λπ..   
 
ε) Πληροφορίες που προκύπτουν από την τυχόν απασχόλησή/συνεργασία/πελατειακή σχέση σας σε 
Εταιρεία/Εταιρείες του Ομίλου.  
 
στ) Σχέσεις συγγένειας (μέχρι έκτου βαθμού, σύζυγοι/συμβίοι/πρώην σύζυγοι/αρραβωνιαστικοί/ 
σχέση πνευματικής συγγένειας) με εργαζομένους στον Όμιλο. 
 
ζ) Δεδομένα ποινικού μητρώου. 
 
η) Δεδομένα οικονομικής κατάστασης (πιστοποιητικά περί μη κήρυξης σε πτώχευση, μη παύσης 
πληρωμών κ.λπ.). 
 
θ) Δεδομένα επαγγελματικής δραστηριότητας (συμμετοχές σε διοικητικά συμβούλια/επιτροπές, σε 
νομικά πρόσωπα εκτός Ομίλου). 
 
ι) Λοιπά δεδομένα που προκύπτουν από εν γένει έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκομίζετε και 
διαφόρων ειδών ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας ως μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατά το στάδιο αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας ως μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ια) Δεδομένα που προκύπτουν από τη σχέση σας ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου όπως ενδεικτικά 
επικοινωνίες, αλληλογραφία κ.λπ..  
 
Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτα πρόσωπα που ενεργούν 
για λογαριασμό σας (π.χ. αντιπροσώπους, πληρεξουσίους κ.λπ.) είτε από τις Εταιρείες του Ομίλου. 
Επίσης σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να τους 
έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως μέσω παραπομπής στην παρούσα ενημέρωση και να 
έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου αυτή τυχόν απαιτείται. 
 
1.B. Για τους συζύγους/συμβίους, τα συγγενικά πρόσωπα μέχρι 2ου βαθμού ή τυχόν οικονομικά 
εξαρτώμενα πρόσωπα των μελών ή υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών του 
Ομίλου: 

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ/διαβατήριο, ΑΦΜ,  
ημερομηνία γέννησης.  
 
β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση.  
 
γ) Δεδομένα οικογενειακής σας κατάστασης και των οικονομικά εξαρτώμενων από αυτά μελών. 
 
δ) Πληροφορίες που προκύπτουν από την τυχόν απασχόλησή/συνεργασία/πελατειακή σχέση  σας σε 
Εταιρεία/Εταιρείες του Ομίλου.  
 
ε) Δεδομένα επαγγελματικής δραστηριότητας (συμμετοχές σε διοικητικά συμβούλια/επιτροπές, σε 
νομικά πρόσωπα εκτός Ομίλου). 
 
Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται από τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Εταιρείας του Ομίλου υπό τους όρους που ανωτέρω αναφέρονται, είτε από τρίτα πρόσωπα που 
ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή δικό σας (π.χ. αντιπροσώπους, πληρεξουσίους κ.λπ.).   
 
2. Γιατί συλλέγουν οι Εταιρείες του Ομίλου τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα 
επεξεργάζονται;  

Οι Εταιρείες του Ομίλου επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για:  

α) τη συμμόρφωσή τους με έννομες υποχρεώσεις τους,  

β) σκοπούς υπέρτερων (έναντι του συμφέροντος ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή των ελευθεριών 
σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας) εννόμων συμφερόντων τους ή τρίτου,  

γ) την εξυπηρέτηση της σχέσης σας ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου  

ή με τη συγκατάθεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί σε καμία από τις 
ανωτέρω αναφερόμενες υπό 2α-2γ νομικές βάσεις, για τους κατωτέρω σκοπούς (ενδέχεται να μη σας 
αφορά το σύνολο των σκοπών επεξεργασίας): 

α) την ταυτοποίησή σας, 
β) την επικοινωνία μαζί σας, 
γ) τη συμμόρφωση των Εταιρειών του Ομίλου με το εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο, 
δ) την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας για τον ορισμό σας ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 
Εταιρείας του Ομίλου, 
ε) τον καθορισμό ή/ και την αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και υποχρεώσεών σας ως 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας του Ομίλου, 
στ) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Εταιρειών του Ομίλου απέναντί σας (π.χ. καταβολή 
αμοιβών).  
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3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας; 

Στα δεδομένα σας έχουν πρόσβαση οι διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου ή/και εξουσιοδοτημένοι 
υπάλληλοι τους, εφόσον χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρ. 2 
της παρούσας.  

Η διαβίβαση των δεδομένων σε άλλους αποδέκτες εκτός των Εταιρειών του Ομίλου γίνεται μόνον:  

(α) όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση της σχέσης σας ως μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου ή  

(β) για να ανταποκριθούν οι Εταιρείες του Ομίλου σε εκ του νόμου υποχρεώσεις τους ή  

(γ) για λόγους υπέρτερου έννομου συμφέροντός των Εταιρειών του Ομίλου ή τρίτου ή  

(δ) με τη συγκατάθεσή σας. 

Στην περίπτωση αυτή, προσωπικά δεδομένα σας μπορεί για παράδειγμα να λαμβάνουν: 

1. Φορείς και πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές και μισθοδοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, φορείς παροχής 
συμβουλευτικών ή/και ελεγκτικών υπηρεσιών, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, καθώς και λοιποί 
φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σκοπών επεξεργασίας που 
ανωτέρω υπό 2 αναφέρονται.     

2. Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή 
φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους (π.χ. Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, Τράπεζα της Ελλάδος, ΓΕΜΗ). 

4. Μπορούν οι Εταιρείες του Ομίλου  να διαβιβάζουν τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες 
(εκτός Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου [Ε.Ο.Χ]); 

Οι Εταιρείες του Ομίλου δύνανται να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ε.Ο.Χ., εφόσον: 

1) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη 
χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα 
ή  

2) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη με βάση 
την Ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία.    

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν 
οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από την Ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά κάποιες 
από αυτές τις παρεκκλίσεις  είναι οι ακόλουθες: 

1) εφόσον έχετε παράσχει στις Εταιρείες του Ομίλου την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή 
2) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την 

υπεράσπιση δικαιωμάτων των Εταιρειών του Ομίλου ή 
3) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση των Εταιρειών του Ομίλου από διάταξη νόμου ή διακρατική 

σύμβαση ή 
4) εφόσον απαιτείται η συμμόρφωση των Εταιρειών του Ομίλου με τους κανόνες της αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ελλάδας. 

Για την εκπλήρωση των υπό 3 ή 4 ανωτέρω υποχρεώσεων οι Εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να 
διαβιβάσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν 
μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών. 
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5. Πόσο χρόνο τηρούν οι Εταιρείες του Ομίλου τα δεδομένα σας και γιατί;  

Τα προσωπικά δεδομένα, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  καθώς και των συζύγων/συμβίων, 
συγγενών αυτών μέχρι 2ου βαθμού ή τυχόν οικονομικά εξαρτώμενων από αυτά προσώπων θα 
τηρούνται για όσο χρόνο διατηρείται η ιδιότητά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας 
του Ομίλου. 

Σε περίπτωση λήξης της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας του Ομίλου για 
οποιονδήποτε λόγο, τα δεδομένα του εν λόγω μέλους αλλά και των συζύγων/συμβίων, συγγενών 
αυτού μέχρι 2ου βαθμού ή τυχόν εξαρτώμενων από αυτό προσώπων θα τηρούνται μέχρι τη 
συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό 
διάστημα μέχρι είκοσι (20) ετών από την παύση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου Εταιρείας του Ομίλου. 

Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με οποιαδήποτε 
Εταιρεία του Ομίλου, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 
συζύγους/συμβίους, συγγενείς και εξαρτώμενα αυτών μέλη κατά τα προαναφερόμενα ο εν λόγω 
χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων αυτών θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης.  
 
Τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που αυτά 
δεν ορισθούν τελικά ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου, καθώς 
και των συζύγων/συμβίων, συγγενών αυτών μέχρι 2ου βαθμού ή τυχόν οικονομικά εξαρτώμενων από 
αυτά προσώπων, θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την απόρριψη της σχετικής 
υποψηφιότητας τους. Εάν μέχρι τη λήξη του ανωτέρω χρόνου τήρησης βρίσκονται σε εξέλιξη 
δικαστικές ενέργειες με οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα, τα 
υποψήφια μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή τους συζύγους/συμβίους, συγγενείς και εξαρτώμενα 
αυτών μέλη κατά τα προαναφερόμενα ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών τους δεδομένων 
θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.  
 

6. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε; 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στο βαθμό που αυτά μπορούν να εφαρμοστούν εν προκειμένω: 
 
α) Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται οι Εταιρείες του Ομίλου 
(δικαίωμα πρόσβασης). 
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση κάθε πληροφορίας σχετικά με εσάς που είναι 
ανακριβής ή ελλιπής (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτει η  ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού). 
δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που 
τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης). 
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα 
στη λήθη). 
στ) Να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης διευκρινίζεται ότι δε 
θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 
Παρακαλούμε, όμως, να λάβετε υπόψη σας ότι: 

i. Οι Εταιρείες του Ομίλου έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούν το αίτημά σας για 
περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η 
τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων 
τους ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών τους. 
ii. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα 
επεξεργασία δεδομένων. 

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου– Υποβολή καταγγελίας), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα 
δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. 
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Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Τομέα Group 
Company Secretariat (οδός Φιλελλήνων αρ. 10, Τ.Κ.10557) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
CorporateGovernance@eurobank.gr 
Οι εταιρείες του Ομίλου θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντηθεί το  αίτημά σας εντός 
τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα 
(60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά απόλυτη κρίση λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Θα ενημερωθείτε σε κάθε περίπτωση 
παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας. Η 
ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως 
αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, είναι δυνατό να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου 
τέλους, κατόπιν σχετικής σας ενημέρωσης, είτε να υπάρξει άρνηση ανταπόκρισης στο αίτημα/στα 
αιτήματά σας. 
 
7. Ταυτότητα Υπεύθυνων Επεξεργασίας - Στοιχεία επικοινωνίας για ζητήματα σχετικά με 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
 
Οι κάτωθι Εταιρείες του Ομίλου επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα υπό την ιδιότητα του 
υπεύθυνου επεξεργασίας: 
 

• Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Eταιρεία που εδρεύει επί της οδού Όθωνος αρ. 8, 
Τ.Κ. 105 57 στην Αθήνα και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 000223001000.  

• Η Eurobank Equities Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εδρεύει επί 
της οδού Φιλελλήνων, αρ. 10, Τ.Κ. 10557 στην Αθήνα και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. 
με αριθμό 003214701000.  

• Η Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που 
εδρεύει επί της οδού Κύπρου & Αρχιμήδους, αρ. 27, Τ.Κ. 18346 στο Μοσχάτο και είναι 
καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 12160260100.  

• Η Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων που 
εδρεύει επί της οδού Σταδίου, αρ. 10, Τ.Κ. 10564 στην Αθήνα και είναι καταχωρισμένη στο 
Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 2292401000.  

• Η Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει επί της οδού 
Εσλιν 7-13 και Αμαλιάδος 20, Τ.Κ. 11523 στην Αθήνα και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με 
αριθμό 001063001000.  

• Η Be Business Exchanges Ανώνυμη Εταιρεία Δικτυών Διεταιρικών Συναλλαγών και Παροχής 
Λογιστικών Και Φορολογικών Υπηρεσιών που εδρεύει επί της οδού Αλ.Παναγούλη & 
Σινιόσογλου, Τ.Κ. 14234 στη Νέα Ιωνία και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 
004316901000.  

• Η Eurobank Factors Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων που 
εδρεύει επί της οδού Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, Τ.Κ. 11528 στην Αθήνα και είναι 
καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 3572901000.  

• Η Eurobank Private Luxembourg S.A. (σε επίπεδο χώρας) που εδρεύει επί της οδού 5 Rue 
Jean Monnet L-2180,  στο Λουξεμβούργο, με αριθμό φορολογικού μητρώου LU13266656.  

• Η Eurobank Bulgaria A.D. (σε επίπεδο χώρας) που εδρεύει επί της οδού 260 Okolovrasten 
pat str., District Vitosha, 1766 Sofia, στη Βουλγαρία, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
BG000694749. 

• Eurobank Cyprus Ltd (σε επίπεδο χώρας) που εδρεύει επί της οδού Αρχ. Μακαρίου 41, Τ.Κ. 
1065, Λευκωσία, στην Κύπρο, με αριθμό φορολογικού μητρώου 12217050Μ. 

• Η Eurobank A.D. Beograd (σε επίπεδο χώρας) που εδρεύει επί της οδού Vuka Karadzika 
Steet Nr 10, 11000, στη Σερβία, με αριθμό φορολογικού μητρώου 100002532. 
 

Μπορείτε να επικοινωνείτε περαιτέρω για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων ως εξής:  

• Για την Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυμη Eταιρεία στη διεύθυνση Σινιόσογλου 6, 14234 
Νέα Ιωνία, (υπόψη αρμόδιου για προσωπικά δεδομένα) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου dpo@eurobank.gr   
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• Για την Eurobank Equities Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στη 
διεύθυνση Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος 13, 10557 Αθήνα, (υπόψη αρμόδιου για 
προσωπικά δεδομένα) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
dpo@eurobankequities.gr   

• Για την Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 
στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, (υπόψη αρμόδιου για 
προσωπικά δεδομένα) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank-fps.gr   

• Για την Εurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
στη διεύθυνση Σταδίου 10, 10564 Αθήνα, (υπόψη αρμόδιου για προσωπικά δεδομένα) ή στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo-am@eurobank.gr   

• Για την Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία στην διεύθυνση 
Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20, 11523 Αθήνα, (υπόψη αρμόδιου για προσωπικά δεδομένα) ή 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo_leasing@eurobank.gr   

• Για την Be Business Exchanges Ανώνυμη Εταιρεία Δικτυών Διεταιρικών Συναλλαγών και 
Παροχής Λογιστικών Και Φορολογικών Υπηρεσιών στη διεύθυνση Αλ.Παναγούλη & 
Σινιόσογλου, 14234 Νέα Ιωνία, (υπόψη αρμόδιου για προσωπικά δεδομένα) ή στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@be24.gr   

• Για την Eurobank Factors Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων στη 
διεύθυνση Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, 11528 Αθήνα, (υπόψη αρμόδιου για προσωπικά 
δεδομένα) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobankfactors.gr   

• Για τη Eurobank Private Luxembourg S.A. (σε επίπεδο χώρας) στη διεύθυνση 5 Rue Jean 
Monnet L-2180, στο Λουξεμβούργο, (υπόψη αρμόδιου για προσωπικά δεδομένα) ή στα 
στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.eurobankpb.lu/Pages/Personal-
Data-Notice. 

• Η Eurobank Bulgaria A.D. (σε επίπεδο χώρας) στη διεύθυνση 260 Okolovrasten pat str., 
District Vitosha, 1766 Sofia, στη Βουλγαρία (υπόψη αρμόδιου για προσωπικά δεδομένα) ή 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@postbank.bg  

• Eurobank Cyprus Ltd (σε επίπεδο χώρας) στη διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου 41, Τ.Κ. 1065, 
Λευκωσία στην Κύπρο (υπόψη αρμόδιου για προσωπικά δεδομένα), ή στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.com.cy  

• Η Eurobank A.D. Beograd (σε επίπεδο χώρας) στη διεύθυνση Vuka Karadzika Steet Nr 10, 
11000 στη Σερβία (υπόψη αρμόδιου για προσωπικά δεδομένα), ή στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.rs  
 

8. Πώς προστατεύει ο Όμιλος Eurobank τα δικαιώματά σας; 

Ο Όμιλος εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, 
τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε 
άλλης μορφής αθέμιτης επεξεργασίας. 
 
Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά κάθε άλλη τυχόν προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.  
 

 


