Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία
H Εταιρία μας «Eurotrust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως «Υπευθύνου Επεξεργασίας»,
σας ενημερώνει, ότι η ίδια ή τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται
προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα κάτωθι:
Στοιχεία που συλλέγουμε
Τηρούμε στοιχεία σας όπως: τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, η ημερομηνία & ο
τόπος γέννησης, το φύλο, η υπηκοότητα, ο ΑΜΚΑ, η οικογενειακή κατάσταση, η
ηλεκτρονική διεύθυνση, αποδεικτικά τηλεφωνικής επικοινωνίας, αποδεικτικά τραπεζικού
λογαριασμού, απόδειξη υπογραφής, απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας, απόδειξη άσκησης
επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης, απόδειξη του Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ), εκκαθαριστικά σημειώματα, πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία
και οικονομική κατάσταση σας και σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπικά δεδομένα των
αντιπροσώπων ή των νόμιμων εκπροσώπων σας (κατά περίπτωση), τα οποία και οφείλουμε
να τηρούμε βάσει της μεταξύ μας σύμβασης και της υφιστάμενης νομοθεσίας. Εφόσον τα
στοιχεία αφορούν ανήλικο, αυτά παρέχονται με τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί
τη γονική μέριμνα. Επιπρόσθετα, συλλέγουμε δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις
διαδικτυακού πρωτοκόλλου-IP addresses, ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά
στοιχεία ταυτότητας) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.
Ομοίως, τηρούμε αποδεικτικά προέλευσης εντολών σας, προεχούσης της ηχογράφησης
τηλεφωνικών συνομιλιών για την οποία έχουμε ήδη λάβει τη σχετική συγκατάθεσή σας,
καθώς και ερωτηματολόγια συμβατότητας και καταλληλότητας αναφορικά με το
επενδυτικό προφίλ σας, με στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με: α) τη γνώση και εμπειρία
σας (με αναφορές σε παρελθούσα συναλλακτική δραστηριότητα), β) τους επενδυτικούς
σας στόχους, το προφίλ κινδύνου και την ανεκτικότητά σας σε ζημίες, γ) την οικονομική σας
κατάσταση και τη δυνατότητά σας να αντιμετωπίσετε το βάρος πιθανών οικονομικών
απωλειών εξαιτίας των επενδύσεων σας.
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Περαιτέρω, συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης κεφαλαίων στο πλαίσιο της
νομοθεσίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα,
όπως λ.χ. συμβόλαια πώλησης ακινήτων, πρόσθετα εκκαθαριστικά σημειώματα
παρελθόντων ετών και αποδεικτικά στοιχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και μας
προσκομίζετε.
Τέλος, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της
Εταιρίας μας, στην είσοδο της οποίας υπάρχει η σχετική κατά νόμο σήμανση.
Σκοποί Επεξεργασίας
Τα προαναφερθέντα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται, τίθενται υπό επεξεργασία
για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε
ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε
δημόσιων αρχών ή δικαστηρίων, όπως και την προάσπιση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση
των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας.
Τηρούμε τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας κατά το στάδιο τόσο της
προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, την εκτέλεση της και γενικά την
ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεών μας προς εσάς.
Ειδικότερα τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε χορηγήσει με σκοπό να
επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για ζητήματα που υποχρεούμαστε εκ
του νόμου ή εκ της συμβατικής μας σχέσεως καθώς και για την εμπορική προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν.
Τέλος, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της
Εταιρίας μας, για την προστασία της περιουσίας, της ασφάλειας και της σωματικής
ακεραιότητας των εργαζομένων και των πελατών ή επισκεπτών της Εταιρίας.
Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους
Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε φορείς στους οποίους η Εταιρία
αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της «Εκτελούντες την
επεξεργασία», όπως δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, δικαστικοί επιμελητές, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, όπως και πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής,
υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του
καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
Περαιτέρω, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά
ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που έχουν την απαιτούμενη άδεια
λειτουργίας και λειτουργούν νόμιμα, σε δημόσιες αρχές και ειδικότερα δύναται να
ανακοινώνονται σε τρίτους (Διατραπεζικά Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών,
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Διαχειριστές Αγορών ή Συστημάτων Εκκαθάρισης, Ενδιάμεσους,
Συνεργαζόμενους

Θεματοφύλακες,

Τειρεσίας,

ΤΕΚΕ,

Αρχή

Καταπολέμησης

της

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης καθώς και σε κάθε
άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελικών και δικαστικών
αρχών

κ.α.)

για

την

παροχή/λήψη

πληροφοριών,

προς/από

πιστωτικά

και

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αναφορικά
με την συναλλακτική σχέση σας μαζί μας, ή άλλες πληροφορίες σχετικές με την
περιουσιακή σας κατάσταση, το πιστωτικό ιστορικό σας, για την εκτέλεση συναλλαγών
μέσω διατραπεζικών συστημάτων και την ανάλυση της αγοράς σύμφωνα και μέσα στο
πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων.
Διαβίβαση Στοιχείων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
Δύναται να διαβιβάζονται στοιχεία σας σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. εφόσον υπάρχει σχετική
υποχρέωση της Εταιρίας από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση ή δικαστική απόφαση,
ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής
πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις
της Ελλάδας, ή εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση
δικαιωμάτων της Εταιρίας ή για την υπεράσπιση των συμφερόντων της.
Σημειώνεται ότι ενδέχεται για την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων να
διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να
προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.
Τήρηση Στοιχείων
Σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση με την Εταιρία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα
τηρούνται μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των
αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής
σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.
Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την
Εταιρία ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, που σας αφορούν άμεσα ή
έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι
την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση με την Εταιρία τα προσωπικά σας δεδομένα θα
τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης.
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Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των
προσωπικών σας δεδομένων από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος
τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί
προσωπικά σας δεδομένα δύνανται κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρίας, μετά την
πάροδο πέντε (5) ετών να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.
Δικαιώματα
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα κάτωθι δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών
σας δεδομένων:
i) Δικαίωμα πρόσβασης: Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και
επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους
αποδέκτες αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους.
ii) Δικαίωμα διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών
σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να
προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη της
σχετικής διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
iii) Δικαίωμα περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων
σας.
iv) Δικαίωμα εναντίωσης: Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.
v) Δικαίωμα στη λήθη: Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα
αρχεία που τηρούμε.
vi) Δικαίωμα φορητότητας: Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που
τηρούμε, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας.
Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:
- Η ικανοποίηση των υπό (iii), (iv) και (v) δικαιωμάτων σας, εφόσον αφορούν δεδομένα
που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας σύμβασης(εων), ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση
αυτής(-ών).
- Η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός
σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν
η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
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- Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των
δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως
προηγούμενης παραγράφου.
- Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη
εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της
Εταιρίας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε
να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.
Θα ήταν καλύτερο ωστόσο, για τις μεταξύ μας σχέσεις καθώς και για τη βελτίωσή μας, να
μας δινόταν η ευκαιρία να ακούσουμε άμεσα τους προβληματισμούς σας και να
διαχειριστούμε αυτούς και γι' αυτό παρακαλούμε πριν οποιαδήποτε ενέργεια προσέγγισης
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, όπως και για οποιοδήποτε θέμα αφορά
στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην Εταιρία μας,
στην ταχυδρομική διεύθυνση: Eurotrust, Data Protection Officer, Σεβαστουπόλεως 113,
Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@eurotrustsec.gr ή
στην τηλεφωνική γραμμή 210 3363100.
Στις περιπτώσεις αυτές θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός
σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του
υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του
αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και
την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας,
σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Προστασία
Η Εταιρία για την ασφάλεια των δεδομένων σας, διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και
συστήματα για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και της επεξεργασίας τους,
όπως και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια,
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
επεξεργασίας, μεταξύ των οποίων συστήματα ελέγχου και διαβάθμισης πρόσβασης,
φυσικής και λογικής ασφάλειας και πρόληψης απώλειας δεδομένων.
Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ενημέρωσή σας για την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
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Κατά διαστήματα ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα
σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας
δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης/τροποποίησης της παρούσας
Πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ειδοποίησης στον διαδικτυακό τόπο της
εταιρίας μας (www.eurotrustsec.gr). Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση
της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την ιστοσελίδα της Εταιρίας.
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