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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679

ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυµη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») σας ενηµερώνει, σύµφωνα µε τον Κανονι-
σµό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019  και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείµενης ελληνικής και ενω-
σιακής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως 
υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδοµένα που συλλέγονται είτε µε την 
υποβολή αίτησης/λήψης προσφοράς για τη χορήγηση προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας, είτε µεταγενέ-
στερα, περιλαµβανοµένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύµβασης(-εων) 
µε την Τράπεζα, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων, συνεργασιών και συναλλαγών µε την Τράπεζα, σύµ-
φωνα µε τα κατωτέρω. Ειδικότερα, η παρούσα ενηµέρωση αφορά, ενδεικτικά: ενεργούς, υποψήφιους 
και πρώην πελάτες, πρόσωπα που έχουν παράσχει εγγύηση ή ασφάλεια υπέρ των ως άνω προσώ-
πων, εν γένει συναλλασσόµενους, προµηθευτές και συνεργάτες  της Τράπεζας, οµολογιούχους δανει-
στές, πραγµατικούς δικαιούχους νοµικών προσώπων ή οντοτήτων, τρίτα πρόσωπα σχετιζόµενα µε τους 
ανωτέρω (ενδεικτικά: πληρεξούσιους, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, εργαζoµένους τους/συνεργάτες, 
µετόχους, αντισυµβαλλόµενους/συναλλασσόµενους πελατών, όπου απαιτείται για την παροχή υπηρε-
σιών λ.χ. πληρωτές ή δικαιούχους σε συναλλαγές υπηρεσιών πληρωµών, µέλη οικογένειας, δικηγόρους, 
αντικλήτους κ.λπ.). Η παρούσα ενηµέρωση ενδέχεται να συµπληρώνεται µε ειδικότερες κατά περίπτωση 
ενηµερώσεις (ενδεικτικά: σε περιπτώσεις επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδοµένων, cookies, δεδο-
µένων που συλλέγονται µέσω του διαδικτυακού τόπου (σήµερα www.eurobank.gr), συστηµάτων βιντε-
οσκόπησης, τήρησης βιβλίου επισκεπτών, εφαρµογών της Τράπεζας, αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένης 
ατοµικής λήψης αποφάσεων κ.λπ.).

1. Ποια προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγει η Τράπεζα και από πού;

Με εξαίρεση τα δεδοµένα υπό (α) και (β) κατωτέρω που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε σχέση 
µε την Τράπεζα, το είδος και πλήθος των λοιπών αναγκαίων προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται 
και  υπόκεινται σε επεξεργασία εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ιδιότητα που έχει το υποκείµενο 
των δεδοµένων, καθώς και από λοιπούς παράγοντες, όπως το είδος της συναλλαγής/της σύµβασης/
της συνεργασίας/της σχέσης, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρασχέθηκε, παρέχεται ή θα παρασχεθεί 
και η παροχή τους συνιστά αναγκαία προϋπόθεση  για την έναρξη ή τη  συνέχιση της συναλλαγής/σύµ-
βασης/συνεργασίας/σχέσης µαζί σας και τη χορήγηση προϊόντος ή υπηρεσίας. Ενόψει των ανωτέρω τα 
προσωπικά δεδοµένα που συλλέγει η Τράπεζα µπορεί να είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα και µπορεί να 
µη σας αφορούν στο σύνολό τους:

α) Δεδοµένα ταυτοποίησής σας: ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, δελτίο ταυτότητας ή διαβα-
τήριο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, δεδοµένα υπογραφής 
κ.λπ.. Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς και επικαιροποιούνται µε τη συνδροµή σας. 

β) Δεδοµένα επικοινωνίας σας: ταχυδροµική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό 
και κινητό κ.λπ.. Τα δεδοµένα συλλέγονται απευθείας από εσάς και επαληθεύονται/επικαιροποιούνται 
µε τη συνδροµή σας ή/και αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται και από εταιρείες ενηµέρω-
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σης οφειλετών (Ν. 3758/2009) (διευκρινίζεται δε, ότι όπου στο πλαίσιο της παρούσας, αναφέρεται συ-
γκεκριµένο νοµοθέτηµα εννοείται όπως εκάστοτε αυτό ισχύει ή αντικαθίσταται) ή εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων (Ν. 4354/2015), δικηγόρους, δικαστικούς επιµελητές και εν γένει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
που αναλαµβάνουν για λογαριασµό της Τράπεζας την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας 
σε περίπτωση που έχετε οι ίδιοι παραλείψει να γνωστοποιήσετε σχετική µεταβολή στην Τράπεζα.

γ) Δεδοµένα οικονοµικής και περιουσιακής σας κατάστασης: επάγγελµα και χρόνος άσκησης αυτού, 
αποδοχές, εξαρτώµενα µέλη σας, έγγαµη κατάσταση ή µη/σύµφωνο συµβίωσης/χηρεία, φορολογικές 
δηλώσεις (έντυπα Ε1, Ε9 κ.λπ.), εκκαθαριστικά σηµειώµατα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ή/και φορολο-
γικής ενηµερότητας, έγγραφα κτήσης ή µεταβίβασης κινητής ή ακίνητης περιουσίας κ.λπ.. Τα εν λόγω 
δεδοµένα συλλέγονται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται είτε απευθείας από εσάς, είτε αντλούνται/
επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από άλλες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηµατολογικά γραφεία, 
δικαστήρια, φορολογικές αρχές, όπου επιτρέπεται, από αρχεία δεδοµένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύστηµα 
Υποθηκών-Προσηµειώσεων, βλ. κατωτέρω) κ.λπ..   

δ) Δεδοµένα αθέτησης των οικονοµικών σας υποχρεώσεων: ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συµβάσε-
ων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωµής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωµή, αιτήσεις και 
αποφάσεις υπαγωγής σε διαδικασίες προπτωχευτικές, πτωχευτικές,  εξυγιαντικές ή εν γένει διευθέτησης 
οφειλών (ενδεικτικά Ν. 3869/2010, Ν. 4469/2015, Ν. 4605/2019 κ.λπ.) που συλλέγονται από την Τράπε-
ζα στο πλαίσιο των σχέσεών σας µε αυτή, ή από δικόγραφα, αιτήσεις, µέτρα κ.λπ. που κοινοποιούνται 
στην Τράπεζα ή από αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 
(βλ. κατωτέρω).

ε) Δεδοµένα που αφορούν στην πιστοληπτική σας ικανότητα: οφειλές σας σε πιστωτικά ή/και χρηµατο-
δοτικά ιδρύµατα από δάνεια, πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές ή/και ενέγγυες πιστώσεις κ.λπ. που συλ-
λέγονται από την Τράπεζα στο πλαίσιο συναλλακτικών σας σχέσεων µε αυτή ή/και από άλλα πιστωτικά 
ή/και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, όπου αυτό επιτρέπεται (π.χ. στις περιπτώσεις της παρ. κα του κεφ. 3 
κατωτέρω), ή/και από αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 
(βλ. κατωτέρω).

στ) Δεδοµένα πιστωτικής σας βαθµολόγησης (credit profiling-credit scoring), που παράγονται από 
τα σχετικά συστήµατα της Τράπεζας ή/και άλλα πιστωτικά ή/και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, όπου αυτό 
επιτρέπεται (π.χ. στις περιπτώσεις της παρ. κα του κεφ. 3 κατωτέρω), ή/και από αρχεία δεδοµένων οικο-
νοµικής συµπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω).

ζ) Δεδοµένα σας σχετικά µε συµβάσεις σας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (αcquiring) οι 
οποίες έχουν καταγγελθεί από τα συνεργαζόµενα µε εσάς πιστωτικά ιδρύµατα ή εταιρείες έκδοσης 
και διαχείρισης καρτών, για λόγους που συνιστούν αθέτηση των συγκεκριµένων όρων των ως άνω 
συµβάσεων (π.χ. αποδοχή καρτών που έχουν δηλωθεί ως απωλεσθείσες, εικονικές συναλλαγές, αυ-
τοχρηµατοδότηση κ.λπ.) που συλλέγονται από την Τράπεζα ή/και από την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. 
κατωτέρω).

Για τα ανωτέρω δεδοµένα γ-ζ που συλλέγονται από τα αρχεία που τηρούνται από την εταιρεία µε 
την επωνυµία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Α.Ε. (διεύθυνση έδρας: οδός Αλαµάνας 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας: 210 3676700, ιστότοπος:  
www.teiresias.gr), η οποία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, κα-
θώς και για την άσκηση των σχετικών έναντί της δικαιωµάτων σας, µπορείτε να ενηµερωθείτε στο ανω-
τέρω τηλέφωνο επικοινωνίας και στον ανωτέρω ιστότοπο.
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η) Δεδοµένα που προκύπτουν από έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκοµίζετε ή αποστέλλετε στην 
Τράπεζα, ερωτηµατολόγια που συµπληρώνετε είτε κατά τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης ή της συ-
ναλλαγής ή της συνεργασίας είτε σε προσυµβατικό στάδιο.

θ) Δεδοµένα από τη λειτουργία της σύµβασης (-εων) (συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης και χειρι-
σµού εντολών) µε την Τράπεζα στις οποίες µετέχετε ως αντισυµβαλλόµενος ή µε οποιαδήποτε άλλη 
ιδιότητα, τη  διενέργεια συναλλαγών (συµπεριλαµβανοµένων της φύσης/είδους συναλλαγής, χρόνου 
και τόπου συναλλαγής), τη συναλλακτική συµπεριφορά και την πραγµατοποίηση συνεργασιών, καθώς 
και τη χρήση προϊόντων ή των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ή σας παρέχονται. 

ι) Δεδοµένα καταγραφής συνοµιλιών κατόπιν προηγούµενης ενηµέρωσής σας σύµφωνα µε τις νόµιµες 
προϋποθέσεις και δεδοµένα επικοινωνιών σας µε την Τράπεζα.

ια) Δεδοµένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σύνδεσης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (π.χ. 
e-banking, mobile banking, europhone banking, v-banking) και εφαρµογές, δεδοµένα για τη διενέρ-
γεια συναλλαγών (συµπεριλαµβανοµένων της φύσης/είδους συναλλαγής, χρόνου και τόπου συναλλα-
γής) και τη συναλλακτική συµπεριφορά, την εξυπηρέτησή σας και την εν γένει παροχή υπηρεσιών ηλε-
κτρονικής τραπεζικής (π.χ. e-banking, mobile banking, europhone banking, v-banking) και τη χρήση
ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρµογών της Τράπεζας (π.χ. cookies, διευ-
θύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου/IP addresses ή άλλα επιγραµµικά/online αναγνωριστικά στοιχεία
ταυτότητας, δεδοµένα θέσης λ.χ. εντός ορισµένης γεωγραφικής ακτίνας). Τα εν λόγω δεδοµένα συλλέ-
γονται απευθείας από εσάς, από συσκευές ή εφαρµογές που χρησιµοποιείτε ή από συνεργαζόµενους
µε την Τράπεζα παρόχους υπηρεσιών.

ιβ) Δεδοµένα εικόνας από τα συστήµατα βιντεοσκόπησης των χώρων της Τράπεζας, στους οποίους υπάρ-
χουν οι σχετικές κατά το νόµο σηµάνσεις/ενηµερώσεις.  

ιγ) Δεδοµένα διενέργειας πράξεων πληρωµών από ή προς εσάς στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας 
νοµοθεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών καθώς και της σύµβασης – πλαισίου για την παροχή 
υπηρεσιών πληρωµών, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και είναι διαρκώς αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας (https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/footer/pdf/psd-ka2437.pdf?la=el). Ενδεικτικά: 
δεδοµένα για την εκτέλεση εντολών µεταφοράς χρηµάτων από/σε λογαριασµό πληρωµών, εµβασµά-
των, εντολών άµεσης χρέωσης, συναλλαγών µε την χρήση µέσων πληρωµής κ.λπ.. Στα δεδοµένα αυτά, 
δυνατό, εκτός από τα δικά σας δεδοµένα, να περιλαµβάνονται και δεδοµένα τρίτων προσώπων που 
συνδέονται µε την πράξη πληρωµής µε την ιδιότητα του πληρωτή ή του δικαιούχου. Τα δεδοµένα αυτά 
συλλέγονται είτε από εσάς, είτε από τρίτο πρόσωπο µετά από εντολή σας (όπως π.χ. εκτέλεση πληρω-
µών µε την χρήση κάρτας ή εντολών πληρωµής οικονοµικών σας υποχρεώσεων προς τρίτους όταν η 
εντολή πληρωµής εκκινεί από το δικαιούχο της πληρωµής είτε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών 
που έχετε επιλέξει ή έχει επιλεχθεί από άλλον εντολέα).  

ιδ) Δεδοµένα που αφορούν στην ή προκύπτουν από την πραγµατοποίηση επενδυτικών συναλλαγών 
ή/και την απόκτηση επενδυτικών προϊόντων από εσάς, καθώς και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
σε εσάς. Επίσης, δεδοµένα των κατεχοµένων από εσάς κεφαλαίων και χρηµατοπιστωτικών µέσων που 
έχουν αποκτηθεί µέσω της Τράπεζας ή/και αυτών που φυλάσσονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της εκάστοτε 
εφαρµοστέας νοµοθεσίας. 

ιε) Δεδοµένα για τις γνώσεις και την εµπειρία σας στον επενδυτικό τοµέα σε σχέση µε συγκεκριµένο 
τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας, τη χρηµατοοικονοµική σας κατάσταση, περιλαµβανοµένης της δυνατότη-
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τάς σας να υποστείτε ζηµίες, το επίπεδο ανοχής σας στους κινδύνους της επένδυσης και τους επενδυτι-
κούς σας στόχους και τις ανάγκες σας. Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς, αναλόγως 
της εκάστοτε αιτούµενης από εσάς επενδυτικής υπηρεσίας ή του επενδυτικού προϊόντος στο οποίο αυτή 
αφορά. 

ιστ) Δεδοµένα που σχετίζονται µε τη χορήγηση σε εσάς ασφαλιστικών προϊόντων µε τη διαµεσολάβηση 
της Τράπεζας. Για ασφαλιστικά προϊόντα που διατίθενται από την Τράπεζα υπό την ιδιότητα αυτής ως 
ασφαλιστικού διαµεσολαβητή θα συλλεχθούν τα δεδοµένα που απαιτούνται αφενός για την σύναψη 
της ασφαλιστικής σύµβασης ανάλογα µε το αντικείµενο αυτής και τους καλυπτόµενους κινδύνους και 
αφετέρου από το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς.

ιζ) Δεδοµένα που προκύπτουν από ασφάλειες/εξασφαλίσεις (συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλί-
σεων) στο όνοµα ή υπέρ της Τράπεζας. 

ιη) Δεδοµένα αξιολόγησης του κινδύνου νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή/και 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, τα οποία συλλέγονται απευθείας από εσάς, από τις πραγµατοποι-
ούµενες συναλλαγές σας, από την ΤΕΙΡΕΙΣΙΑΣ Α.Ε., από αρχές και φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε 
την πρόληψη και καταστολή των προαναφερθέντων αδικηµάτων.

ιθ) Δεδοµένα για την ανταλλαγή ή παροχή χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που επιβάλλονται από 
τη νοµοθεσία ή διεθνείς συµφωνίες (όπως FATCA, CRS, δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις (DAC6) 
κ.λπ.). 

κ) Δεδοµένα που αφορούν συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων για τις οποίες γίνονται αναφο-
ρές στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε τις εφαρµοστέες νοµικές ή κανονιστικές διατάξεις (όπως ο Κανο-
νισµός (ΕΕ) 648/2012 (EMIR), ο Κανονισµός (ΕΕ) 600/2014 (MIFIR), και στα εκτελεστικά τους µέτρα κ.λπ.).

κα) Δεδοµένα πραγµατικών δικαιούχων νοµικών προσώπων ή οντοτήτων που είναι ενεργοί, υποψήφιοι 
ή πρώην πελάτες της Τράπεζας ή εν γένει συναλλασσόµενοι.

κβ) Ειδικές κατηγορίες δεδοµένων συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα µε τήρηση των κατάλληλων 
µέτρων ασφάλειας µόνο εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόµιµες προϋποθέσεις, ιδίως µε τη ρητή συ-
γκατάθεση σας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµι-
κών αξιώσεων κ.α.. Ειδικές κατηγορίες δεδοµένων που µπορεί ενδεικτικά να συλλέγει η Τράπεζα κατά τα 
ανωτέρω είναι δεδοµένα υγείας σας ή/και των εξαρτώµενων µελών της οικογένειάς σας που παρέχετε 
απευθείας οι ίδιοι, καθώς και βιοµετρικά δεδοµένα συλλεγόµενα κατά την ηλεκτρονική υπογραφή σας. 

κγ) Δεδοµένα ανηλίκων συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα µόνο εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε 
νόµιµες προϋποθέσεις.

κδ) Δεδοµένα απαντήσεών σας σε έρευνες της Τράπεζας, ανταπόκρισής σας σε προωθητικές καµπάνιες 
που πραγµατοποιεί η Τράπεζα, στο µέτρο που δεν πρόκειται για ανώνυµα δεδοµένα.

κε) Δεδοµένα για τη διεξαγωγή (υλοποίηση, έλεγχο εγκυρότητας συµµετοχών, επικοινωνία µε νικητές, 
απόδοση επάθλων κ.λπ.) και τη συµµετοχή σας σε κληρώσεις, διαγωνισµούς και προγράµµατα επιβρά-
βευσης χρήσης που πραγµατοποιεί η Τράπεζα, τα οποία συλλέγουµε από εσάς ή από τη λειτουργία 
σύµβασης (-εων) σας µε την Τράπεζα, τη διενέργεια συναλλαγών καθώς και τη χρήση προϊόντων ή των 
υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ή σας παρέχονται. 
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Τα ανωτέρω δεδοµένα µπορούν να αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από την Τράπεζα 
όπου αυτό επιτρέπεται και ενδείκνυται, και µέσω δηµόσια προσβάσιµων πηγών ως τέτοιων νοούµε-
νων, ενδεικτικά, των υποθηκοφυλακείων, κτηµατολογικών γραφείων, δικαστηρίων, µητρώων, του δια-
δικτύου, του ανοιχτού προφίλ των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, των µέσων ενηµέρωσης κ.λπ.. Επίσης 
συλλογή δεδοµένων γίνεται και από τους φορείς που αναθέτουν στην Τράπεζα τη διαχείριση χαρτο-
φυλακίων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύµφωνα µε τα αναφερόµενα κατωτέρω υπό 2.Α.ζ. 
ή από τρίτους για λογαριασµό των εν λόγω φορέων. Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των 
δεδοµένων απευθείας από εσάς περιλαµβάνεται επίσης τόσο η συλλογή δεδοµένων σας που γίνεται 
από τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό σας ή σχετίζεται µε εσάς όσο και η 
συλλογή δεδοµένων σας που γίνεται µέσω συνεργατών της Τράπεζας που λειτουργούν κατ’ εντολή και 
για λογαριασµό της (ενδεικτικά διαµεσολαβητές κ.λπ.), στους οποίους οι ίδιοι έχετε παράσχει προσω-
πικά δεδοµένα σας προς τον σκοπό να τα διαβιβάσουν οι τελευταίοι στην Τράπεζα. Σε περίπτωση που 
παρέχετε στην Τράπεζα προσωπικά δεδοµένα τρίτων προσώπων, πρέπει να τους έχετε προηγουµένως 
ενηµερώσει προσηκόντως (ενδεικτικά και µέσω παραποµπής στην παρούσα ενηµέρωση) και να έχετε 
εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται. 

2. Για ποιους σκοπούς συλλέγει η Τράπεζα τα δεδοµένα σας και µε ποιες νοµικές
βάσεις τα επεξεργάζεται;

Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδοµένα που είναι κάθε φορά αναγκαία:

Α. Για την εκτέλεση σύµβασης και τη λήψη µέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύµβασης

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδοµένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Την ταυτοποίηση, την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επικοινωνία µαζί σας κατά το στάδιο 
τόσο της προσυµβατικής, όσο και της συµβατικής σχέσης µαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε 
άλλης συναλλαγής ή συνεργασίας σας µε την Τράπεζα.

β) Την αξιολόγηση αιτήσεών σας και εν γένει αιτηµάτων σας, την κατάρτιση σύµβασης µε εσάς, την 
εκτέ-λεσή της και γενικά την οµαλή λειτουργία της, την εξέλιξη της οφειλής από τη σύµβαση, την 
εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, την προάσπιση των συµφερόντων και την άσκηση των 
δικαιωµάτων της Τράπεζας.

γ) Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη, εκτέλεση και παρακολούθηση των συναλλαγών σας 
συµπεριλαµβα-νοµένων και των συναλλαγών µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (ενδεικτικά e-banking, 
mobile banking, europhone banking, v-banking).

δ) Την κατάταξή σας ως ιδιώτη ή ως επαγγελµατία πελάτη σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία 
(ενδεικτι-κά: Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MIFID II) που ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε τον Ν. 
4514/2018 και των εκτελεστικών της µέτρων κ.λπ.), την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της 
συµβατότητάς σας για την παροχή επενδυτικών προϊόντων, επενδυτικών ή παρεπόµενων αυτών 
υπηρεσιών, ή υπηρεσιών στον τοµέα των ασφαλίσεων, τη σχετική ενηµέρωσή σας, την 
παρακολούθηση των προϊόντων αυτών και την ένταξή σας, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στην 
προσδιορισµένη αγορά - στόχο των προϊόντων αυτών.
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ε) Στην περίπτωση χορήγησης οποιουδήποτε δανείου ή πίστωσης (συµπεριλαµβανοµένων περιπτώσε-
ων εγγυοδοσίας/ παροχής εξασφαλίσεων κ.λπ.) για:

i. την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει ή έχει ήδη αναλάβει η Τράπεζα,

ii. την παρακολούθηση της εξέλιξης της σύµβασης και της οφειλής,

iii. την αποτροπή ή τον περιορισµό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας από τη σύµ-
βαση που θα συνάψετε µε την Τράπεζα και

iv. την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόµενων στην Τράπεζα ποσών από τη λειτουργία της σύµ-
βασης που θα συνάψετε µε την Τράπεζα.

στ) Την επικοινωνία µαζί σας, την ενηµέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και 
υπηρεσιών που σας παρέχει η Τράπεζα (π.χ. ενηµέρωση για νέα χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητες των 
εν λόγω προϊόντων ή νέες ευκαιρίες χρήσης αυτών ή τρόπους επωφελέστερης χρήσης τους, ενηµέρω-
ση ή συµµετοχή σας σε προγράµµατα επιβράβευσης χρήσης, κληρώσεις, διαγωνισµούς κ.λπ.). 

ζ) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν τιτλοποιηθεί κατά 
τον Ν. 3156/2003 µετά από ανάθεση της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων αυτών στην Τράπεζα. Πλη-
ροφορίες για τα χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που εκάστοτε διαχειρίζεται η 
Τράπεζα είναι διαθέσιµα στον  διαδικτυακό τόπο της (https://www.eurobank.gr/el/gdpr-enimerosi-
foreon-apaitiseon) όπου και παρέχεται παραποµπή στις ενηµερώσεις περί προσωπικών δεδοµένων 
των εταιρειών  ειδικού σκοπού κατά τον Ν. 3156/2003 ως υπεύθυνων επεξεργασίας.  

η) Την εκπροσώπηση οµολογιούχων δανειστών σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3156/2003.

Η εν λόγω (υπό Α.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τη συµµόρφωση της Τράπεζας µε έννοµες υπο-
χρεώσεις της (κατωτέρω υπό Β.) καθώς και τα έννοµα συµφέροντα της Τράπεζας ή τρίτου (κατωτέρω 
υπό Γ.).

Β. Για τη συµµόρφωση της Τράπεζας µε έννοµες υποχρεώσεις της 

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδοµένων εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως: 

α) Τη συµµόρφωση της Τράπεζας µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νοµικό, 
κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δηµοσίων/διοικητικών, εποπτικών, 
ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών). 

β) Την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισµό και την καταστολή της απά-
της κατά της Τράπεζας ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνοµης πράξης. 

γ) Την προστασία των πελατών, των εργαζοµένων και των επισκεπτών της Τράπεζας και της περιουσίας 
τους, όπως και των εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της Τράπεζας. 
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δ) Τη συµµόρφωση της Τράπεζας µε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία ή διεθνείς συµ-
φωνίες σχετικά µε την ανταλλαγή ή παροχή χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (όπως FATCA,CRS, δη-
λωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις (DAC6) κ.λπ.) ή/και την υποβολή αναφορών (όπως EMIR, MIFIR κ.λπ.).

Η εν λόγω (υπό Β.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τα έννοµα συµφέροντα της Τράπεζας ή τρίτου 
(κατωτέρω υπό Γ.).

Γ. Για σκοπούς εννόµων συµφερόντων της  Τράπεζας ή τρίτου

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδοµένων εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς όπως, ενδεικτικά,  την 
ασφά-λεια των συστηµάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της 
Τράπεζας, την πρόληψη και αποτροπή εγκληµατικών ενεργειών ή απάτης σε βάρος της Τράπεζας ή 
τρίτου, την προάσπιση των νόµιµων δικαιωµάτων και συµφερόντων της Τράπεζας ή τρίτου 
(ενδεικτικά: των εταιρει-ών του οµίλου Eurobank, συνεργαζόµενων µε την Τράπεζα εταιρειών, 
εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.λπ.), τη διαχείριση παραπόνων σας, τη συµµόρφωση της Τράπεζας µε 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβάσεις της µε φορείς/οργανισµούς συγχρηµατοδότησης ή 
παροχής εγγυήσεων ή εν γένει τρίτους, την τήρηση ιστορικού αρχείου, τη µεταβίβαση απαιτήσεων 
της Τράπεζας από συµβάσεις δανείων ή/και πιστώσεων  µε βάση τις εκάστοτε σχετικές νοµικές 
διατάξεις (ενδεικτικά: Ν.3156/2003, Ν.4354/2015 κ.λπ.), την αποστολή ή υποβολή σε εσάς 
ερωτηµατολογίων για τη διερεύνηση του βαθµού ικανοποί-ησής σας από τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της Τράπεζας, την αναβάθµιση/βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών και της εν γένει 
συναλλακτικής σχέσης της Τράπεζας µαζί σας καθώς και για σκοπούς άσκησης µέτρων δέουσας 
επιµέλειας σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά µε την πρόληψη 
και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας από την Τράπεζα για λογαριασµό τρίτων υπόχρεων προ-
σώπων. 

Δ. Με τη συγκατάθεσή σας

Σε περιπτώσεις που έχουµε λάβει τη συγκατάθεσή σας, ιδίως όταν για την επεξεργασία δε συντρέχει 
κά-ποια από τις ανωτέρω αναφερόµενες υπό 2.Α-2.Γ νοµικές βάσεις, η επεξεργασία των υπό 1. 
δεδοµένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας  αυτή (βλ. συγκεκριµένα και τις κατωτέρω 
αναφερόµενες περιπτώσεις προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών υπό 2.Ε πρώτο εδάφιο, 
αυτοµατοποιηµένης λήψης από-φασης υπό 2.Στ.iii, διαβίβασης δεδοµένων εκτός Ε.Ο.Χ. υπό 4.γ.i., 
καθώς και σε περιπτώσεις συµπλή-ρωσης εκ µέρους σας έντυπων ή ηλεκτρονικών φορµών 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενηµέρωσής σας για προϊόντα, υπηρεσίες και δράσεις της Τράπεζας ή 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται µε αυτή). Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωµα να 
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγµή. Για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης 
βλέπετε τα κατωτέρω αναφερόµενα υπό 7. Κατά περίπτωση θα σας ενηµερώνουµε και για 
ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και µε τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης. Σε κάθε 
περίπτωση που ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας δεν θίγεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας που 
βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας µέχρι την ανάκλησή της.

Ε. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 

Εφόσον µας δώσετε τη συγκατάθεσή σας,  η Τράπεζα δύναται να επεξεργαστεί τα δεδοµένα σας στο 
πλαίσιο ενηµέρωσης ή/και συµµετοχής σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα, πέραν αυτών που 
κάθε φορά έχετε λάβει, προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Τράπεζας, των εταιρειών του οµίλου αυτής ή 
επιχει-ρήσεων που συνεργάζονται µε αυτή, που ταιριάζουν στις συναλλακτικές σας συνήθειες και 
ενδιαφέ-
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ροντα. Προωθητικές ενέργειες σε νοµικά πρόσωπα, δεδοµένου ότι αυτά δεν καταλαµβάνονται από 
την παρούσα, σηµειώνεται ότι διέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους της νοµοθεσίας περί µη 
ζητηθείσας επικοινωνίας.

ΣΤ. Κατάρτιση προφίλ - Αυτοµατοποιηµένη λήψη απόφασης 

Κατάρτιση Προφίλ 

α. Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, η Τράπεζα ενδέχεται να καταρτίσει το προφίλ σας χρησιµο-
ποιώντας συνδυαστικά δεδοµένα που αναφέρονται ανωτέρω υπό 1 (ενδεικτικά: την ανάλυση της συ-
ναλλακτικής σας συµπεριφοράς, την ανταπόκρισή σας σε προωθητικές καµπάνιες της Τράπεζας, τις 
απαντήσεις σας σε έρευνες της Τράπεζας κ.λπ.). Η εν λόγω επεξεργασία στο πλαίσιο ενηµέρωσης ή/και 
συµµετοχής σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα, πέραν αυτών που κάθε φορά έχετε λάβει,  προϊόντα 
ή/και υπηρεσίες της Τράπεζας, των εταιρειών του οµίλου αυτής ή επιχειρήσεων που συνεργάζονται µε 
αυτή θεµελιώνεται στη συγκατάθεσή σας. Επίσης, η Τράπεζα ενδέχεται να καταρτίσει το προφίλ σας 
χρησιµοποιώντας συνδυαστικά δεδοµένα που αναφέρονται ανωτέρω υπό 1 και για σκοπούς ενηµέρω-
σής σας που δε συνιστά προώθηση. Η σχετική επεξεργασία στην περίπτωση αυτή εξυπηρετεί τόσο την 
εκτέλεση σύµβασής σας µε την Τράπεζα όσο και τα έννοµα συµφέροντα της Τράπεζας ή τρίτου. 

β. Για την κατάταξή σας ως ιδιώτη ή ως επαγγελµατία πελάτη σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (εν-
δεικτικά: Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MIFID II) που ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε τον Ν. 4514/2018 και 
των εκτελεστικών της µέτρων κ.λπ.) και την αξιολόγησή της καταλληλότητας και της συµβατότητάς σας 
για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών/προϊόντων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών/προϊόντων 
στον τοµέα των ασφαλίσεων και την κατάρτιση και τη λειτουργία των σχετικών συµβάσεων, η Τράπεζα 
καταρτίζει το προφίλ σας χρησιµοποιώντας συνδυαστικά δεδοµένα που αναφέρονται ανωτέρω υπό 1 
(ενδεικτικά υπό 1.γ, ιδ, ιε, ιστ). Η εν λόγω επεξεργασία πραγµατοποιείται σε συµµόρφωση της Τράπεζας 
µε σχετικές έννοµες υποχρεώσεις της.

γ. Για την αξιολόγηση του κινδύνου της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, η Τράπεζα καταρτίζει το προφίλ σας χρησιµοποιώντας διεθνώς 
αναγνωρισµένα µοντέλα, για τη συνδυαστική αξιολόγηση δεδοµένων που αναφέρονται ανωτέρω υπό 
1 (ενδεικτικά υπό 1.ιη). Η εν λόγω επεξεργασία στην ως άνω περίπτωση πραγµατοποιείται σε συµµόρ-
φωση της Τράπεζας µε σχετικές έννοµες υποχρεώσεις της.

Αυτοµατοποιηµένη λήψη απόφασης συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ 

Η Τράπεζα µπορεί να προβαίνει σε αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων, που 
συµπεριλαµβάνει την κατάρτιση προφίλ σας, όταν αυτό είναι: (i) αναγκαίο για τη σύναψη ή την εκτέλεση 
σύµβασής σας µε την Τράπεζα, (ii) όταν επιτρέπεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, (iii) όταν µας έχετε 
παράσχει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας, ιδίως όταν η αυτοµατοποιηµένη λήψη απόφασης δε 
µπορεί να θεµελιωθεί σε καµία από τις αµέσως ανωτέρω υπό i και ii αναφερόµενες νοµικές βάσεις. Η 
Τράπεζα προβαίνει στην ανωτέρω επεξεργασία, καθότι θεωρεί ότι η αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη 
αποφάσεων που περιλαµβάνει την κατάρτιση προφίλ οδηγεί σε δίκαιες, αδιάβλητες και υπεύθυνες 
αποφάσεις. Η Τράπεζα σε µία τέτοιου είδους επεξεργασία διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή επεξεργα-
σία χρησιµοποιώντας κατάλληλες στατιστικές και µαθηµατικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προ-
φίλ, εφαρµόζοντας τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την διόρθωση τυχόν παραγόντων που οδηγούν 
σε ανακρίβειες σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλ-
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µάτων και την ασφάλεια των δεδοµένων. Στις περιπτώσεις  αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένης λήψης 
απόφασης έχετε τα δικαιώµατα που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω υπό 6.ζ..

Οι σκοποί για τους οποίους µπορεί να ληφθεί αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένη ατοµική απόφαση από 
την Τράπεζα είναι για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου σε περιπτώσεις χορήγησης δανείων ή πι-
στώσεων, ενδεικτικά στους τοµείς της καταναλωτικής πίστης, πριν τη σύναψη των εν λόγω συµβάσεων 
αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών, εφόσον προκύψει ανάγκη αξιολόγησης της πιστοληπτικής σας ικανό-
τητας (π.χ. περιπτώσεις αύξησης πιστωτικού ορίου, ρυθµίσεων οφειλών κ.λπ.). Η Τράπεζα προβαίνει εν 
προκειµένω αποκλειστικά σε αυτοµατοποιηµένη λήψη απόφασης που εµπεριέχει συνδυαστική αξιολό-
γηση των δεδοµένων οικονοµικής σας κατάστασης (ανωτέρω υπό 1.γ) και οικονοµικής/συναλλακτικής 
σας συµπεριφοράς (ανωτέρω υπό 1.δ,ε,στ,η,θ και ι), αποτέλεσµα της οποίας µπορεί να είναι η έγκριση 
ή απόρριψη σχετικής αίτησής σας χορήγησης δανείου ή πίστωσης, αίτησης αύξησης πιστωτικού ορίου, 
αίτησης ρύθµισης οφειλής σας κ.λπ.. Η αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη απόφασης στην 
ως άνω περίπτωση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύµβασης µε την Τράπεζα.

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδοµένων σας;

Κατά την εκπλήρωση των συµβατικών, νόµιµων και κανονιστικών υποχρεώσεων της Τράπεζας, την εξυ-
πηρέτηση των έννοµων συµφερόντων της ή τρίτων (ενδεικτικά: εταιρειών του οµίλου Eurobank, συνερ-
γαζόµενων εταιρειών µε την Τράπεζα, εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.λπ.), καθώς και στις περιπτώσεις που 
η Τράπεζα είναι εξουσιοδοτηµένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των αναγκαίων, µε βάση 
τον σκοπό της εκάστοτε διαβίβασης, δεδοµένων σας, µπορεί, για παράδειγµα, να είναι οι κατωτέρω: 

α) Οι αρµόδιοι υπάλληλοι και µέλη διοίκησης της Τράπεζας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

β) Εταιρείες του οµίλου Eurobank, ήτοι του οµίλου της Τράπεζας και του οµίλου της µητρικής αυτής 
εταιρείας Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία, για την εκτίµηση του συνο-
λικού αναλαµβανόµενου κινδύνου, ανταπόκρισης στις εποπτικές υποχρεώσεις και την ενιαία αντιµετώ-
πιση των πελατών του οµίλου Eurobank.

γ) Οι εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009) όπως εκάστοτε αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο 
της Τράπεζας https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/footer/pdf/sumpliromatiki-enimerosi.pdf.

δ) Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν. 4354/2015) όπως εκάστοτε ανα-
φέρονται στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/footer/
pdf/sumpliromatiki-enimerosi.pdf.

ε) Εταιρείες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων (call centers).

στ) Εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα.

ζ) Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-διαφηµιστικές εταιρείες.

η) Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδοµένων.

θ) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδοµένα για λόγους επικαιροποίησής τους (συ-
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µπεριλαµβανοµένης της επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που έχετε 
παραλείψει να γνωστοποιήσετε τη σχετική µεταβολή στην Τράπεζα).

ι) Εταιρείες επαναξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, κατηγοριοποίησης των συµβάσεων και των 
οφειλών που απορρέουν από αυτές και επεξεργασίας προτάσεων ρύθµισης οφειλών.

ια) Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές, εµπειρογνώµονες, πραγ-
µατογνώµονες, µηχανικοί, εκτιµητές, ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές και πάροχοι συµβουλευτικών υπηρεσι-
ών (ενδεικτικά οικονοµικών κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 

ιβ) Πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής (περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών υπολο-
γιστικού νέφους) ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστηµάτων 
και δικτύων, περιλαµβανοµένων των επιγραµµικών συστηµάτων και πλατφορµών. Πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας (ενδεικτικά πάροχοι 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, e-mail, φιλοξενίας στο διαδίκτυο, εφαρµογών αποστολής µηνυµάτων).

ιγ) Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας.

ιδ) Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών 
προϊόντων (ενδεικτικά για την ασφάλιση του ακινήτου εξασφάλισης, σε περίπτωση που ως υπόχρεοι 
δεν εκπληρώνετε την υποχρέωσή σας για τη σχετική ασφάλιση, για την ασφάλιση του δανείου για την 
εξόφλησή του σε περίπτωση θανάτου, για την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών από 
την Τράπεζα υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, για την ασφάλιση της ίδιας της 
Τράπεζας κ.ά.).

ιε) Επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε προγράµµατα επιβράβευσης ή πιστότητας πελατών της Τράπεζας 
για την παροχή προς εσάς ωφεληµάτων από τα προγράµµατα αυτά.

ιστ) Πάροχοι ταχυδροµικών υπηρεσιών.

ιζ) Εµπορικοί αντιπρόσωποι, προµηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών, διαµεσολαβητές που ενεργούν είτε 
για λογαριασµό σας είτε για λογαριασµό µας, νοµικοί σύµβουλοι ή εκπρόσωποί σας.

ιη) Συνδικαιούχοι κοινών λογαριασµών, δικαιούχοι πληρωµών, διαχειριστές λογαριασµών/περιουσίας 
ή εκτελεστές διαθήκης καθώς και άτοµα που παρέχουν εγγυήσεις ή άλλου είδους ασφάλειες υπέρ 
υµών για ποσά που οφείλετε.

ιθ) Εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του Ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων, 
υποκατάστατοι της Τράπεζας ως διαχειριστή τιτλοποιηµένων απαιτήσεων κατά την έννοια του άρθρου 
10 παρ. 14 του Ν. 3156/2003, εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων κατά τον Ν. 4354/2015.

κ) Πιστωτικά ιδρύµατα ή/και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ιδρύµατα πληρωµών, ιδρύµατα ηλεκτρονικού 
χρήµατος, φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµών ή φορείς που υποχρεωτικά παρεµβάλλονται για την 
εκτέλεση συµβάσεων µε εσάς ή συναλλαγών που ζητήσατε ή ενεργοποιήσατε, όπως SWIFT, SEPA, VISA, 
MASTERCARD, ΔΙΑΣ Α.Ε. κ.λπ..

κα) Σε περίπτωση υπαγωγής σε διαδικασίες προπτωχευτικές, πτωχευτικές ή εξυγιαντικές ή εν γένει δι-
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ευθέτησης οφειλών (ενδεικτικά Ν. 3869/2010, Ν. 4469/2015, Ν. 4605/2019) η Τράπεζα αποστέλλει στα 
λοιπά εµπλεκόµενα πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και λοιπές εταιρείες του οµίλου Eurobank 
που µπορεί να διατηρούν απαιτήσεις κατά του αιτούντος δεδοµένα χορηγήσεων και καταθέσεων του 
αιτούντος πελάτη της και εφόσον διατηρεί απαίτηση κατ΄ αυτού για οποιονδήποτε λόγο, λαµβάνει 
αντίστοιχα δεδοµένα από τα ως άνω ιδρύµατα και εταιρείες.

κβ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνοµικές, φορολογικές, δηµόσιες/διοικητικές αρ-
χές, λοιπές αρχές ή φορείς ή µέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτή-
των της Τράπεζας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές και κέντρα πα-
ροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

κγ) Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τα δεδοµένα που αφορούν τα τηρούµενα από αυτήν αρχεία και συγκεκριµέ-
να δεδοµένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες στη λήξη τους συναλλαγµατικές και 
γραµµάτια σε διαταγή, καταγγελίες συµβάσεων δανείων ή πιστώσεων ή αποδοχής καρτών ως µέσων 
πληρωµής, συµβάσεις χορήγησης δανείων, πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων 
και την εξέλιξή τους, σε συµβάσεις παροχής εγγυήσεων κ.λπ., για τους προαναφερθέντες σκοπούς επε-
ξεργασίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., και για τους σκοπούς του αρχείου “Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων” 
(ΤΣΕΚ), όπως και για τα δεδοµένα που αφορούν σε καταγγελίες συµβάσεων µε επιχειρήσεις για την 
εκκαθάριση συναλλαγών µέσω καρτών (acquiring), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα 
της ως άνω εταιρείας (www.teiresias.gr). 

κδ) Φορείς άντλησης χρηµατοδότησης, συγχρηµατοδότησης ή παροχής εγγυήσεων, όπου συντρέχει 
περίπτωση, όπως: το Ελληνικό Δηµόσιο, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυµη Εταιρεία, το Ευρω-
παϊκό Ταµείο Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών 
Πιστώσεων κ.λπ..

κε) Για τα δεδοµένα που αφορούν στην ή προκύπτουν από την πραγµατοποίηση επενδυτικών συ-
ναλλαγών και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών συνολικά ή µερικά, πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες 
επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης οργανισµών συλλογικών επενδύσεων κ.λπ., των οποίων, ενδεικτικά, 
αποκτάτε επενδυτικά προϊόντα µέσω της Τράπεζας, τρίτοι διαµεσολαβητές αγοράς, θεµατοφύλακες, 
διαχειριστές τόπων διαπραγµάτευσης, όπως το Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αποθετήρια τίτλων, όπως το 
Σύστηµα Άυλων Τίτλων, συστηµατικοί εσωτερικοποιητές, διαχειριστές συστηµάτων εκκαθάρισης και 
διακανονισµού συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών  µέσων όπως και άλλων συστηµάτων ή/και µηχα-
νισµών για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, συστήµατα αποζηµίωσης επενδυτών (Τ.Ε.Κ.Ε.), 
πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ), δελτίων συναλλαγών (ΠΕ.ΔΕ.ΣΥ.) ή γνωστο-
ποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.) και γενικά κάθε φορέας που εµπλέκεται στην πληροφόρηση για 
τη συγκεκριµένη κατηγορία συναλλαγών και την διεκπεραίωσή τους ή στην ολοκλήρωση συναλλαγών 
ή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

κστ) Το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) για τα υπόλοιπα καταθετικών ή επεν-
δυτικών λογαριασµών, στο πλαίσιο και για τον σκοπό εκπλήρωσης των εγγυητικών του υποχρεώσεων.

κζ) Η International Finance Corporation (IFC), η European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) και λοιποί αρµόδιοι φορείς για τις περιβαλλοντικής και κοινωνικής φύσεως υποχρεώσεις δικών 
σας και της Τράπεζας.

κη) Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή επενδύσεων σε ακίνητα.
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κθ) Εταιρείες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών-ψηφιακών υπογραφών.

λ) Δυνητικοί ή υφιστάµενοι αγοραστές του συνόλου ή µέρους των δραστηριοτήτων ή περιουσιακών 
στοιχείων (περιλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων) της Τράπεζας ή/και δικαιούµενοι να επιβαρύνουν 
περιουσιακά στοιχεία (περιλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων) της Τράπεζας.

λα) Η doValue Greece Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (υπό την 
πρώην επωνυµία «Eurobank FPS Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώ-
σεις», καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά: εταιρείες οµίλου Eurobank) για λογαριασµό των οποίων η 
Τράπεζα εφαρµόζει µέτρα δέουσας επιµέλειας για κοινούς πελάτες και πραγµατικούς δικαιούχους κοι-
νών πελατών  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

λβ) Τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηµα στην Τράπεζα για λήψη πληροφοριών µε τη συν-
δροµή των νόµιµων προϋποθέσεων.

λγ) Εκπρόσωποι οµολογιούχων δανειστών και εκδότες οµολογιακών δανείων.

Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων  από όσους από τους ανωτέρω αποδέ-
κτες έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας συστήνουµε να ανατρέξετε στις οικείες 
ενηµερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδοµένων.

4. Μπορεί η Τράπεζα να διαβιβάζει τα δεδοµένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ο.Χ.);

Η Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισµούς  εκτός  Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους τοµείς στην εν 
λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισµό ή 

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους µε βάση τη νοµοθεσία.

γ) Εάν καµία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση µπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν 
οι παρεκκλίσεις που µνηµονεύονται από τη νοµοθεσία µεταξύ των οποίων ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

i) έχετε παράσχει στην Τράπεζα την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας,

ii) η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύµβασής σας µε την Τράπεζα, όπως για την εκτέλεση εντο-
λών σας (π.χ. εκτέλεση εντολής αποστολής εµβάσµατος σε τραπεζικό λογαριασµό χρηµατοπιστωτικού
ιδρύµατος τρίτης χώρας), οπότε τα κατά περίπτωση απαραίτητα προς τούτο δεδοµένα σας θα διαβι-
βασθούν στους φορείς που υποχρεωτικά παρεµβάλλονται (πχ. SWIFT, SEPA, ανταποκρίτριες τράπεζες
κ.λπ.) ή για την εφαρµογή προσυµβατικών µέτρων κατόπιν αιτήµατός σας ή για τη σύναψη ή εκτέλεση
σύµβασης που συνήφθη προς όφελός σας,

iii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων,
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iv) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σηµαντικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

5. Για πόσο χρονικό διάστηµα θα τηρεί η Τράπεζα τα δεδοµένα σας;

Τα προσωπικά δεδοµένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι  απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκο-
πού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστηµα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύ-
ον νοµικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωµάτων και εννόµων 
συµφερόντων.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

- Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης µε την Τράπεζα, τα σχετικά προσωπικά δεδοµένα θα τηρούνται
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύµβασης η Τράπεζα δύναται να
τηρεί τα προσωπικά δεδοµένα µέχρι τη συµπλήρωση του κατά τον νόµο χρόνου της γενικής παραγρα-
φής των αξιώσεων, δηλαδή µέχρι είκοσι (20) έτη από την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση αυτής.
Εάν µέχρι την πάροδο των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες µε την Τράπεζα
ή οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άµεσα ή έµµεσα, ο εν λόγω χρό-
νος τήρησης των προσωπικών δεδοµένων θα παρατείνεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης. Σε περίπτωση µη σύναψης σύµβασης/συνεργασίας/σχέσης µε την Τράπεζα τα προσωπικά
σας δεδοµένα θα τηρούνται µέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ή από τη µε
οποιονδήποτε άλλον τρόπο λήξη του προσυµβατικού σταδίου. Εάν µέχρι την πάροδο των πέντε ετών
(5) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες µε την Τράπεζα ή οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε
αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άµεσα ή έµµεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδο-
µένων θα παρατείνεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.

- Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδοµένων επιβάλλεται ως έννοµη υποχρέωση τα προσωπικά
δεδοµένα θα τηρούνται για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από τις οικείες νοµικές διατάξεις ή
κανονιστικές πράξεις και σε κάθε περίπτωση για τον χρόνο που είναι αναγκαίος ενόψει άσκησης αξιώ-
σεων ή υπεράσπισης δικαιωµάτων και εννόµων συµφερόντων.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας 
δεδοµένα δύνανται, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή µορφή.

6. Τι δικαιώµατα έχετε για την προστασία των δεδοµένων σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:

α) Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδοµένων που τηρούµε και 
επεξεργαζόµαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδε-
κτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώµατα (δικαίωµα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συµπλήρωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε 
να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωµα διόρθωσης), προσκοµίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το 
οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συµπλήρωσης. 
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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) υπό ορισµένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδοµένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε 
ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδοµένα έχουν υποβληθεί σε παράνοµη επεξεργασία κ.ο.κ.. 

στ) Να ζητήσετε τη µεταφορά των δεδοµένων σας από την Τράπεζα σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο 
επεξεργασίας (δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων). 

ζ) Σε περίπτωση αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένης ατοµικής λήψης αποφάσεων, συµπεριλαµβανο-
µένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννοµα αποτελέσµατα ή σας επηρεάζει σηµαντικά, η 
Τράπεζα εφαρµόζει κατάλληλα µέτρα και εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωµάτων, των ελευθε-
ριών και των εννόµων συµφερόντων σας και σας παρέχει το δικαίωµα στην ανθρώπινη παρέµβαση, 
το δικαίωµα να διατυπώσετε την άποψή σας, να ζητήσετε να λάβετε αιτιολόγηση της απόφασης που 
λήφθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω εκτίµησης καθώς και το δικαίωµα να αµφισβητήσετε την απόφαση 
αυτή. Τα δικαιώµατα αυτά µπορεί να ασκηθούν εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη 
γνώσης της απόφασης.

η) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγµή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη 
νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχο-
ρήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.

θ) Δικαίωµα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωµα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδο-
µένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώµατά σας µε οποιονδή-
ποτε τρόπο. Για την αρµοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, µπορείτε να επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή) όπου υπάρχουν 
αναλυτικές πληροφορίες. 

Παρακαλούµε σηµειώστε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση µε τα ανωτέρω δικαιώµατά σας:

i. Τα υπό γ, δ και ε δικαιώµατά σας ενδέχεται να µην ικανοποιηθούν, µερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν
δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύµβασης,
ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

ii. Η Τράπεζα έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωµα να αρνηθεί το αίτηµά σας για περιορισµό της επεξερ-
γασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδοµένων
είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόµιµων δικαιωµάτων της ή την εκπλήρω-
ση υποχρεώσεών της.

iii. Η άσκηση του δικαιώµατος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δε συνεπάγεται τη διαγραφή των δε-
δοµένων σας από τα αρχεία της Τράπεζας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αµέσως προηγούµενης
παραγράφου και της νοµοθεσίας.
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iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων ενεργεί για το µέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα 
επεξεργασία δεδοµένων.

7. Πώς µπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας;

Για την άσκηση των δικαιωµάτων σας, µπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Τοµέα Επιχειρησιακού 
Σχεδιασµού (Retail Business Planning) και Customer Excellence Retail Banking, Σινιόσογλου 6, Τ.Κ. 
14234 Νέα Ιωνία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο info@eurobank.gr. Η Τράπεζα θα καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτηµά σας εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή 
αυτού. Η εν λόγω προθεσµία µπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ηµέρες, εφόσον αυτό κρι-
θεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτή-
µατος και του αριθµού των αιτηµάτων. Η Τράπεζα θα σας ενηµερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης 
της προθεσµίας εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος. Η ανωτέρω υπηρεσία 
παρέχεται από την Τράπεζα δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήµατά σας είναι προδήλως αβά-
σιµα, υπερβολικά ή επαναλαµβανόµενα, η Τράπεζα δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλο-
γου τέλους, ενηµερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτηµα/στα αιτήµατά σας. 

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε µε τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων για ζητήµατα σχετικά µε την επε-
ξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων στη διεύθυνση Σινιόσογλου 6, T.K. 14234 Νέα Ιωνία ή στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου dpo@eurobank.gr.

9. Πώς προστατεύει η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδοµένα;

Η Τράπεζα εφαρµόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων σας, 
τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέµιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης µορφής 
αθέµιτη επεξεργασία.

10. Τροποποιήσεις της παρούσας ενηµέρωσης

Η Τράπεζα ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα ενηµέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα επικαιροποιεί 
την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας και θα σας ειδοποιεί σχετικά και µέσω σχετι-
κής ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο της.

Η παρούσα ενηµέρωση επικαιροποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021 και βρίσκεται διαρκώς αναρτηµένη 
στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.eurobank.gr και διατίθεται σε έντυπη µορφή και από τα 
καταστήµατά της.
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