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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Α.Ε. 

 

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») σας ενημερώνει, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019  και τις 
λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου 
επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα ως ενδιαφερόμενου ερευνητή 
του Ιστορικού Αρχείου αυτής (εφεξής «ΙΑΕ») σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Η 
παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση 
ενημερώσεις, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων από 
cookies/λοιπούς ιχνηλάτες που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου (σήμερα 
www.eurobank.gr), από συστήματα βιντεοσκόπησης κ.λπ. 
 
1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Τράπεζα και από που;   
Tα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Τράπεζα μπορεί να είναι, ενδεικτικά τα ακόλουθα 
και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:  
Α. Δεδομένα που προκύπτουν από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητή για 
επίσκεψη στο ΙΑΕ και την Αίτηση Ερευνητή που οι ίδιοι υποβάλλετε  (η μεν πρώτη αίτηση 
υποβάλλεται σκαναρισμένη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η δεύτερη υποβάλλεται 
πρωτότυπα υπογεγραμμένη κατά την επίσκεψη σας στο ΙΑΕ με φυσική παρουσία) ήτοι 
ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, επάγγελμα/ιδιότητα, φορέας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, θέμα και σκοπός 
έρευνας, νομικές δηλώσεις, ημερομηνία υποβολής κ.λπ.  
Β. Δεδομένα από το Βιβλίο Επισκεπτών που τηρείται στον χώρο του ΙΑΕ από υπαλλήλους 
της Τράπεζας όπου καταχωρίζονται τα δεδομένων επισκεπτών/ερευνητών του ΙΑΕ, ήτοι 
ονοματεπώνυμο, αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, ημερομηνία επίσκεψης, τυχόν 
παρατηρήσεις. 
Γ. Δεδομένα που προκύπτουν από αντίτυπα μελετών ή άλλης χρήσης αρχειακού υλικού ή 
τυχόν άλλα έγγραφα που προσκομίζετε στην Τράπεζα/ΙΑΕ. 
Δ. Δεδομένα εν γένει επικοινωνιών σας με την Τράπεζα/IAE λ.χ. ενδεικτικά στο πλαίσιο 
προγραμματισμού επίσκεψής σας στο ΙΑΕ, λήψης εγκρίσεων για δημοσίευση ή προβολή 
αρχειακού υλικού του ΙΑΕ, από την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο/newsletter του 
ΙΑΕ κ.λπ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται και να είναι 
ακριβή. Κατ΄ ακολουθία είστε υπεύθυνοι να παρέχετε στην Τράπεζα ακριβή και επίκαιρα 
προσωπικά δεδομένα και να  την ενημερώνετε  για κάθε μεταβολή  αυτών το συντομότερο 
δυνατό. 

2.  Για ποιους σκοπούς συλλέγει η  Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιες 
νομικές βάσεις τα επεξεργάζεται;  
 
Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά 
αναγκαία. Ειδικότερα:  
 

http://www.eurobank.gr/
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Α.Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα δεδομένα της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητή 
για επίσκεψη στο ΙΑΕ  προς τον σκοπό της διερεύνησης δυνατότητας και προγραμματισμού 
επίσκεψής σας στο ΙΑΕ και επικοινωνίας μαζί σας προς τον ανωτέρω σκοπό. Η εν λόγω 
επεξεργασία βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ) που μας παρέχετε 
στο πλαίσιο υποβολής της εν λόγω αίτησης και η τυχόν άρνηση παροχής της εν λόγω 
συγκατάθεσης έχει ως συνέπεια την αδυναμία  εξέτασης εκ μέρους της Τράπεζας και 
ανταπόκρισης  στην αίτησή σας. 
 
Β. Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα δεδομένα της Αίτησης Ερευνητή προς τον σκοπό έγκρισης ή 
απόρριψης  της πρόσβασής σας στο αρχειακό υλικό του ΙΑΕ. Η εν λόγω επεξεργασία 
βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ) που μας παρέχετε στο πλαίσιο 
υποβολής της εν λόγω αίτησης και η τυχόν άρνηση παροχής της εν λόγω συγκατάθεσης έχει 
ως συνέπεια την αδυναμία  εξέτασης εκ μέρους της Τράπεζας και ανταπόκρισης  στην 
αίτησή σας. Ειδικότερα το δεδομένο από την εν λόγω αίτηση  ότι επιθυμείτε την εγγραφή 
σας στο ενημερωτικό δελτίο/newsletter του ΙΑΕ επεξεργάζεται προς τον σκοπό 
επικοινωνίας μαζί σας στο πλαίσιο ενημέρωσής σας για δράσεις του ΙΑΕ και η εν λόγω 
επεξεργασία  βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ) που μας παρέχετε 
στο πλαίσιο υποβολής της εν λόγω αίτησης την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε 
οποτεδήποτε. 
 
Γ. Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Βιβλίου Επισκεπτών, ώστε να γνωρίζει ποια 
πρόσωπα εισέρχονται και εξέρχονται από  τον χώρο/εγκαταστάσεις του ΙΑΕ για λόγους 
τόσο της δικής σας ασφάλειας (λ.χ. σε περιπτώσεις ανάγκης εκκένωσης του χώρου) όσο και 
του ίδιου του χώρου, του αρχειακού υλικού καθώς και των προσώπων και αγαθών που 
βρίσκονται σε αυτόν  καθώς και για να γνωρίζει σε ποιο αρχειακό υλικό έχει δοθεί 
πρόσβαση με σκοπό και πάλι την προστασία του αρχειακού υλικού με νομική βάση 
επεξεργασίας  την ανάγκη εξυπηρέτησης σκοπών εννόμων συμφερόντων της  Τράπεζας ή 
τρίτου (άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ), όπως αυτοί (οι σκοποί εννόμων συμφερόντων) αμέσως 
ανωτέρω   στην παρούσα παράγραφο εξειδικεύονται. Επίσης, τα δεδομένα του αριθμού 
των επισκεπτών και του αρχειακού υλικού που χρησιμοποιήθηκε από το εν λόγω βιβλίο 
αξιοποιούνται για την παραγωγή συγκεντρωτικών αναλύσεων/στατιστικών  χωρίς αναφορά 
σε στοιχεία που να ταυτοποιούν συγκεκριμένα υποκείμενα δεδομένων με νομική βάση 
επεξεργασίας  την ανάγκη εξυπηρέτησης του εννόμου συμφέροντος της  Τράπεζας (άρθρο 6 
παρ. 1 στ ΓΚΠΔ) να αναλύει την επισκεψιμότητα στο ΙΑΕ, μεταξύ άλλων και για 
οργανωτικούς λόγους, τη δημοφιλία συγκεκριμένου αρχειακού υλικού από το ΙΑΕ κ.λπ. 
 
Δ Το σύνολο των ανωτέρω δεδομένων (υπό Α,Β,Γ) μπορεί να  αξιοποιείται επίσης και για 
την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τράπεζας ή τρίτου και τη 
θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη αξιώσεων. Είναι αυτονόητο το έννομο συμφέρον της 
Τράπεζας για τη νομική προστασία της μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, 
επίλυση της διαφοράς. 
 
Ε. Ρητά διευκρινίζεται τέλος ότι το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό πλαίσιο καθώς και 
οι αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων επιβάλλουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στην 
Τράπεζα την υποχρέωση να παρέχει δεδομένα και να συνεργάζεται στο πλαίσιο αιτημάτων 
που έχουν υποβάλλει προς αυτή διάφορες αρχές/φορείς στα οποία η Τράπεζα έχει έννομη 
υποχρέωση να ανταποκριθεί (άρθρο 6 παρ. 1 γ ΓΚΠΔ). 
 
 
3.Ποιοί είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;  



Τράπεζα Eurobank Α.Ε., οδός Όθωνος αρ. 8, Τ.Κ. 105 57,  Αθήνα, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 

3 

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει η Τράπεζα και ειδικότερα οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι/στελέχη και μέλη διοίκησης  αυτής στο πλαίσιο των καθηκόντων  και 
αρμοδιοτήτων τους και με βάση την ανάγκη γνώσης (on a need to know basis). 
Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι ενδεικτικά οι κάτωθι:  
1.Πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους) ή/και συντήρησης/υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και 
ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών 
συστημάτων και πλατφορμών, όπως και πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
καθώς και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας (ενδεικτικά πάροχοι υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, e-mail), υπηρεσιών για τη διατήρηση της απαραίτητης για τη λειτουργία 
της Τράπεζας αποτελεσματικής και ασφαλούς υποδομής.  
2. Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και 
δεδομένων. 
3.Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, 
πραγματογνώμονες και πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. 
4.Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, δημόσιες/διοικητικές 
αρχές ή/και λοιπές αρχές ή φορείς  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι 
διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια 
και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 
 
4.Για πόσο χρόνο τηρεί η Eurobank τα προσωπικά σας δεδομένα;  
Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την 
εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται σύμφωνα με το κατά περίπτωση εκάστοτε ισχύον νομικό ή κανονιστικό / 
εποπτικό πλαίσιο ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων και 
την άσκηση αξιώσεων. Ενδεικτικά:  
 
 Α. Τα δεδομένα σας από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητή για επίσκεψη στο 
ΙΑΕ καταστρέφονται με ασφάλεια είτε μετά την πάροδο μηνός από την  επίσκεψή σας στο 
ΙΑΕ κατόπιν κλεισίματος ραντεβού και θετικής επιβεβαίωσης της δυνατότητας επίσκεψής 
σας είτε μετά την πάροδο τριμήνου από την αρνητική ανταπόκριση της Τράπεζας στην ως 
άνω αίτησή σας. 
 
Β. Τα δεδομένα σας από την Αίτηση Ερευνητή τηρούνται για διάστημα πέντε ετών είτε από 
την επίσκεψή σας στο ΙΑΕ κατόπιν θετικής επιβεβαίωσης της δυνατότητας 
πραγματοποίησης έρευνας στο αρχειακό υλικό του ΙΑΕ είτε από την απόρριψη της εν λόγω 
αίτησής σας από την Τράπεζα. Ειδικά για όσους έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό 
δελτίο/newsletter, η εν λόγω Αίτηση Ερευνητή θα τηρείται για όσο χρονικό διάστημα 
παραμένετε εγγεγραμμένοι σε αυτό και για διάστημα έξι μηνών μετά την απεγγραφή σας. 
Εάν μέχρι την πάροδο των ως άνω κατά περίπτωση χρόνων τήρησης των δεδομένων 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή επίκεινται δικαστικές ενέργειες με την Τράπεζα, που σας αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με 
οποιονδήποτε τρόπο με τις ως άνω ενέργειες, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την έκδοση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 
 
Γ. Τα δεδομένα σας από το Βιβλίο Επισκεπτών τηρούνται για διάστημα μέχρι είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες και εντός του μηνός του Ιανουαρίου κάθε έτους, καταστρέφονται με 
ασφάλεια τα δεδομένα του προ-προηγούμενου έτους, με εξαίρεση κάποια δεδομένα όπως 
ο αριθμός επισκεπτών και το αρχειακό υλικό στο οποίο δόθηκε πρόσβαση τα οποία 
τηρούνται ομαδοποιημένα μη επώνυμα για την παραγωγή συγκεντρωτικών 
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αναλύσεων/στατιστικών κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό 2.Γ.  Σε περίπτωση 
περιστατικού παράνομης πράξης ή εάν βρίσκονται σε εξέλιξη προανακριτικές, ανακριτικές 
ή δικαστικές ενέργειες με την  Τράπεζα, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ή αν υπάρχει 
ανάγκη συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών 
σας δεδομένων θα μπορεί να παρατείνεται μέχρι την επίλυση του σχετικού περιστατικού ή 
μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την παύση σχετικής έννομης 
υποχρέωσης.  
 

5.Διαβίβαση Δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).  

Η Τράπεζα μεριμνά για την κατά βάση επεξεργασία των δεδομένων σας εντός του Ε.Ο.Χ. και 
συνεργάζεται επί το πλείστον με παρόχους υπηρεσιών εγκατεστημένους εντός του Ε.Ο.Χ.  
Σε περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη η Τράπεζα να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα 
εκτός  Ε.Ο.Χ. λ.χ. σε τρίτο πάροχο υπηρεσίας εγκατεστημένο εκτός Ε.Ο.Χ., η εν λόγω 
διαβίβαση θα υπόκειται σε κάθε περίπτωση στους όρους, προϋποθέσεις και εγγυήσεις που 
τίθενται από τα άρθρα  44 - 49 του ΓΚΠΔ.  

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

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στον βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής εν προκειμένω: 

α) Δικαίωμα πρόσβασης: Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών 
σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε ή/και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων τα 
οποία τηρούμε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες 
των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα λοιπά σχετικά δικαιώματά σας. 

β) Δικαίωμα διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών 
σας δεδομένων που η Τράπεζα επεξεργάζεται, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, 
προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη 
διόρθωσης ή συμπλήρωσης.  

γ) Δικαίωμα περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων 
σας. 

δ) Δικαίωμα εναντίωσης: Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, ιδίως όταν αμφισβητείτε τεκμηριωμένα την ακρίβειά τους ή τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας ή επιθυμείτε την περαιτέρω τήρησή τους για την προάσπιση δικαιωμάτων 
σας. Επίσης, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. 

ε) Δικαίωμα στη λήθη: Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε 
ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτή είναι η μοναδική νομική βάση για την 
επεξεργασία τους, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ.  

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που σας αφορούν και έχετε παράσχει στην Τράπεζα σε δομημένο, κοινώς 
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και να ζητήσετε τη 
μεταφορά των εν λόγω δεδομένων σας που τυγχάνουν επεξεργασίας με τη συγκατάθεσή 
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σας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με αυτοματοποιημένα μέσα, από την Τράπεζα σε 
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ζ) 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. 

η) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 
τηλ. επικοινωνίας 2106475600), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με 
οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, 
μπορείτε να επισκεφθείτε 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. Η Τράπεζα έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί 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 νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.    

ii. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη 
εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.  

iii. Η Τράπεζα δικαιούται να σας ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών 
αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. 

7.Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας; 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της 
συγκατάθεσής σας), μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη διεύθυνση οδός Φιλελλήνων 
10 και Ξενοφώντος 13 (2ος όροφος), Αθήνα Τ.Κ. 105 57  ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο historicalarchives@eurobank.gr. Στο πλαίσιο των αιτημάτων σας για την 
άσκηση δικαιωμάτων σας και προς διευκόλυνση της εξέτασης και ανταπόκρισης της 
Τράπεζας σε αυτά παρακαλείσθε να προσδιορίζετε ποιο/ποια δικαίωμα/δικαιώματα 
ασκείτε. 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 κριθεί αναγκαίο κατά την 
απόλυτη κρίση της Τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος 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 αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται είτε να 
σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου 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 της Τράπεζας για 
ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση 

mailto:historicalarchives@eurobank.gr
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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 

Ενδέχεται να τροποποιείται/συμπληρώνεται κατά διαστήματα η παρούσα, ώστε να είναι 
πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και την πραγματικότητα της διενεργούμενης 
επεξεργασίας. Εάν λάβουν χώρα σημαντικές αλλαγές στην παρούσα, θα ενημερωθείτε 
σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά μέσω σχετικής ειδοποίησης στον διαδικτυακό 
τόπο της Τράπεζας (https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/to-istoriko-arxeio-
eurobank/istoriko-arxeio-eurobank). Για να ενημερώνεστε για την πιο 
πρόσφατη/επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν 
σε αυτή μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις, συστήνεται να ελέγχετε τακτικά στον διαδικτυακό 
τόπο της Τράπεζας (https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/to-istoriko-arxeio-
eurobank/istoriko-arxeio-eurobank) στον οποίο θα βρίσκεται αυτή (η Ενημέρωση) διαρκώς 
αναρτημένη.  

11.Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ενημέρωση καταρτίσθηκε στις 12/7/2022, οπότε αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
της Τράπεζας (https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/to-istoriko-arxeio-
eurobank/istoriko-arxeio-eurobank) και τέθηκε σε ισχύ, βρίσκεται δε έκτοτε διαρκώς 
αναρτημένη στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο  και διατίθεται σε έντυπη μορφή στον χώρο 
του Αναγνωστηρίου του ΙΑΕ και παρέχεται αντίτυπο αυτής σε κάθε Ερευνητή με την 
υποβολή από αυτόν  της Αίτησης Ερευνητή. 
 
 
 

 


