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Η Ν. Φξπζνρνΐδεο Φξεκαηηζηεξηαθή Α.Δ.Π.Δ.Υ. εθαξκόδεη απνηειεζκαηηθά κέηξα
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζπκκνξθνύκελε κε ην Γεληθό Καλνληζκό
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ε Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηε Πξνζηαζία
ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα GDPR.

τοισεία πος σςλλέγοςμε
Α) Σηνηρεία Πειαηώλ καο: ηα ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο ηαπηόηεηαο, ε εκεξνκελία
γέλλεζεο, ν ΑΜΚΑ, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, απνδεηθηηθά ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο,
απνδεηθηηθά ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, απόδεημε ππνγξαθήο, απόδεημε δηεύζπλζεο
θαηνηθίαο, απόδεημε άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη επαγγεικαηηθήο δηεύζπλζεο, απόδεημε
ηνπ Αξηζκνύ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΦΜ), πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ
αληηπξνζώπσλ ή ησλ λόκηκσλ εθπξνζώπσλ (θαηά πεξίπησζε), ηα νπνία θαη
νθείινπκε λα ηεξνύκε βάζεη ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο θαη ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο.
Οκνίσο, ηεξνύκε απνδεηθηηθά πξνέιεπζεο εληνιώλ, πξνερνύζεο ηεο ερνγξάθεζεο
ηειεθσληθώλ ζπλνκηιηώλ γηα ηελ νπνία έρνπκε ήδε ιάβεη ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή,
θαζώο θαη εξσηεκαηνιόγηα ζπκβαηόηεηαο θαη θαηαιιειόηεηαο αλαθνξηθά κε ην
επελδπηηθό πξνθίι κε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: α) ηε γλώζε θαη εκπεηξία
(κε αλαθνξέο ζε παξειζνύζα ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα), β) ηνπο επελδπηηθνύο
ζηόρνπο, ην πξνθίι θηλδύλνπ θαη ηελ αλεθηηθόηεηά ζε δεκίεο, γ) ηελ νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε θαη ηε δπλαηόηεηά αληηκεηώπηζεο πηζαλώλ νηθνλνκηθώλ απσιεηώλ εμαηηίαο
ησλ επελδύζεσλ.
Πεξαηηέξσ, ζπιιέγνπκε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνέιεπζεο θεθαιαίσλ ζην πιαίζην ηεο
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δξαζηεξηόηεηα, όπσο ι.ρ. ζπκβόιαηα πώιεζεο αθηλήησλ, πξόζζεηα εθθαζαξηζηηθά
ζεκεηώκαηα παξειζόλησλ εηώλ θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά
δεδνκέλα θαη καο πξνζθνκίδνληαη.

Β) Σηνηρεία κε-Πειαηώλ πνπ σζηόζν ιακβάλνπλ από εκάο ηαθηηθά ελεκεξώζεηο θαη ηα
ηεξνύκε, όπσο ην email θαη ελδερνκέλσο ην όλνκα, επώλπκν θαη ηειέθσλν.

κοποί Επεξεπγασίαρ
Τεξνύκε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ νη Πειάηεο καο έρνπλ ρνξεγήζεη κε ζθνπό λα
επηθνηλσλνύκε καδί ηνπο θαη λα ηνπο ελεκεξώλνπκε γηα δεηήκαηα πνπ ππνρξενύκαζηε
εθ ηνπ λόκνπ ή εθ ηεο ζπκβαηηθήο καο ζρέζεσο θαζώο γηα ηελ εκπνξηθή πξνώζεζε
πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ζεσξνύκε όηη ηνπο ελδηαθέξνπλ. Τα Πξνζσπηθά
Γεδνκέλα ηεξνύληαη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο γηα όζν ρξνληθό
δηάζηεκα απαηηείηαη βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λόκνπ.

Διαβίβαση τοισείων σε Σπίτοςρ
Γηα ηνπο Πειάηεο καο ηα ζηνηρεία ελδέρεηαη λα δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο, θαη
ζπγθεθξηκέλα ζε δεκόζηεο αξρέο θαη εηδηθόηεξα δύλαηαη λα αλαθνηλώλνληαη ζε ηξίηνπο
(Γηαηξαπεδηθά
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Δπηηξνπή

Κεθαιαηαγνξάο, δηαρεηξηζηέο Αγνξώλ ή Σπζηεκάησλ Δθθαζάξηζεο, Δλδηάκεζνπο,
Σπλεξγαδόκελνπο Θεκαηνθύιαθεο, Τεηξεζίαο, ΤΔΚΔ, Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο
Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο Φξεκαηνδόηεζεο
ηεο Τξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο θαζώο θαη ζε
θάζε άιιε αξκόδηα δεκόζηα αξρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγγειηθώλ θαη
δηθαζηηθώλ αξρώλ θ.α.) γηα ηελ παξνρή/ιήςε πιεξνθνξηώλ, πξνο/από πηζησηηθά θαη

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ,
αλαθνξηθά κε ηελ ζπλαιιαθηηθή ζρέζε ηνπο καδί καο, ή άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε
ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ην πηζησηηθό ηζηνξηθό ηνπο, γηα ηελ εθηέιεζε
ζπλαιιαγώλ κέζσ δηαηξαπεδηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ζύκθσλα
θαη κέζα ζην πιαίζην ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ.
Δικαιώματα
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αζθνύλ νπνηεδήπνηε, ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο,
πξόζβαζεο, δηόξζσζεο ή/θαη δηαγξαθήο, πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο θαζώο θαη ην
δηθαίσκα θνξεηόηεηαο, ή/θαη αληίξξεζεο, ρσξίο εηδηθή πξνο ηνύην αηηηνινγία, απιώο
απνζηέιινληαο

ειεθηξνληθό

nchrysso@chryssochoidis.gr
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ειεθηξνληθή

δηεύζπλζε

ή ζηελ ηειεθσληθή γξακκή +30 210 3213913.

Σε πεξίπησζε άζθεζεο ελόο εθ ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπο, ζα
ιάβνπκε θάζε δπλαηό κέηξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηόο ηνπο εληόο εύινγεο
πξνζεζκίαο θαη ην αξγόηεξν εληόο (1) κελόο από ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ππνβιεζέληνο
αηηήκαηόο, ελεκεξώλνληάο ηνπο γξαπηώο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηόο ηνπο, ή
ηνπο ιόγνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο, ή θαη ηελ
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δηθαησκάησλ ηνπο, ζύκθσλα κε ην Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ.
Δηδηθόηεξα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ αηηεκάησλ ελδέρεηαη
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ππνρξέσζε.

Δπηπιένλ, εάλ ζεσξείηαη όηη παξαβηάδεηαη θάπνην δηθαίσκά ή έλλνκε ππνρξέσζε ηεο
Δηαηξίαο καο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα, νη
ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ θαηαγγειία ζηελ αξκόδηα επνπηηθή αξρή ήηνη,
ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα (ΑΠΓΠΦ)κέζσ ηεο
αθόινπζεο ζύλδεζεο: www.dpa.gr.

Θα ήηαλ θαιύηεξν σζηόζν, γηα ηηο κεηαμύ καο ζρέζεηο θαζώο θαη γηα ηε βειηίσζή καο,
λα καο δηλόηαλ ε επθαηξία λα αθνύζνπκε άκεζα ηνπο όπνηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη λα
δηαρεηξηζηνύκε απηνύο θαη γη' απηό παξαθαινύκε πξηλ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα
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επηθνηλσλήζνπλ κε καο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία επαθήο πνπ αλαθέξνληαη
παξαπάλσ.

