Ενηµέρωση για
την επεξεργασία
δεδοµένων
προσωπικού
χαρακτήρα

Η Εταιρεία µε την επωνυµία «Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.»
που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Βασιλίσσης Σοφίας αρ.1) µε Α.Φ.Μ.:
094495606, ∆.Ο.Υ.:ΦΑΕ Αθηνών, Γ.Ε.Μ.Η. 002428701000, ως Υπεύθυνη
Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούµενη η
«Εταιρεία», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισµού Προστασίας των
∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679 που είναι σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής
ο «ΓΚΠ∆», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει µε το παρόν την ακόλουθη
ενηµέρωση για την επεξεργασία των δεδοµένων σας προσωπικού
χαρακτήρα και τα δικαιώµατά σας ως υποκειµένου της επεξεργασίας. Ο νέος
Κανονισµός αντικαθιστά το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο και καταργεί
πλήρως από την εφαρµογή του το Ν.2472/1997 για την προστασία του
ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Από την παραπάνω
ηµεροµηνία κάθε αναφορά και παραποµπή στις διατάξεις του Ν.
2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠ∆».
Η παρούσα ενηµέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν
οποιαδήποτε συναλλαγή µε την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά σε Πελάτες που
διατηρούν µόνιµη σχέση συνεργασίας µε την Εταιρεία, στους νόµιµους ανά
περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς
τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νοµικών προσώπων και σε κάθε φυσικό
πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις µε την
Εταιρεία.
Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη
συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, µεταβολή,
ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισµό ή
διαγραφή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα
περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών
σας σχέσεων µε αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαµβάνει η
Εταιρεία από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέα του δηµοσίου τοµέα
κατά την άσκηση νόµιµου δικαιώµατος αυτού ή της ίδιας της Εταιρείας.
Η Εταιρεία σε συµµόρφωση µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε
όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρµόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα για τη νόµιµη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή
φύλαξη του αρχείου δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δεσµευόµενη να
διασφαλίζει και να προστατεύει µε κάθε τρόπο την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδοµένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση
ή την µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέµιτη επεξεργασία τους.
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A. Ποια δεδοµένα
προσωπικού
χαρακτήρα
επεξεργαζόµαστε
και από πού τα
συλλέγουµε

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα
οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στην Εταιρεία εσείς ή οι
νόµιµοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη,
τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων µε την
Εταιρεία, υφιστάµενων ή µελλοντικών ανάλογα µε το παρεχόµενο προϊόν
ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα
δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην Εταιρεία
πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται µε δική σας
επιµέλεια, άµεσα, σε κάθε περίπτωση µεταβολής τους ή όποτε άλλοτε
κρίνεται απαραίτητο από την Εταιρεία για τη διατήρηση των
συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Εταιρείας
που απορρέει από το νόµο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές
διατάξεις.
Η Εταιρεία επεξεργάζεται επίσης δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα
που λαµβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή φορέα του δηµοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα, είτε για
την επίτευξη των εννόµων συµφερόντων της ίδιας της Εταιρείας ή τρίτου
προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται
προς το δηµόσιο συµφέρον (π.χ. ∆ιατραπεζικό Σύστηµα Πληροφοριών
Τειρεσίας Α.Ε., φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς, βάσεις δεδοµένων
THOMSON REUTERS WORLD CHECK.
Η Εταιρεία µε σκοπό την προστασία της εµπορικής πίστης και των
συναλλαγών, την εκτίµηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας και των
αναλαµβανόµενων πιστωτικών κινδύνων και τον περιορισµό της απάτης,
έχει πρόσβαση στα δεδοµένα σας που τυχόν περιλαµβάνονται στα
τηρούµενα αρχεία της ανώνυµης εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. µε το δ.τ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. τηρεί τα
ακόλουθα αρχεία: α) Αρχείο ∆εδοµένων Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ)
και Υποθηκών – Προσηµειώσεων (ΣΥΠ), β) Αρχείο Ελέγχου Κινδύνων
(ΤΣΕΚ), γ) Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ), δ) Αρχείο
Απολεσθέντων Κλεµµένων Ταυτοτήτων – ∆ιαβατηρίων, ε) Αρχείο
Καταγγελθεισών Συµβάσεων Επιχειρήσεων, στ) Αρχείο Εκχωρηµένων
Απαιτήσεων από Συµβάσεις/Πιστοποιήσεις Εκτέλεσης ∆ηµοσίων ‘Έργων,
ζ) Σύστηµα Βαθµολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Η πρόσβαση στα
ανωτέρω αρχεία είναι δυνατή χωρίς προηγούµενη συναίνεσή σας εφόσον
κρίνεται απαραίτητη για την έναρξη ή τη διατήρηση των συναλλακτικών
σας σχέσεων µε την Εταιρεία (π.χ. αξιολόγηση αιτήµατος χορήγησης
χρηµατοδοτικής/λειτουργικής µίσθωσης, αναθεώρηση χρηµατοδοτικού
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ορίου). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα παραπάνω αρχεία, τα
δεδοµένα που περιλαµβάνουν, την προέλευσή τους, το χρόνο τήρησής
τους από την Τειρεσίας Α.Ε. ανά αρχείο ή στο σύνολό τους, καθώς και την
άσκηση των δικαιωµάτων σας έναντι της Τειρεσίας Α.Ε., στο πλαίσιο του
νέου «ΓΚΠ∆», παρέχονται απευθείας από την Τειρεσίας Α.Ε. (υπεύθυνη
επεξεργασίας), που εδρεύει στην οδό Αλαµάνας 2, 15125, Μαρούσι,
(τηλ. 210-36.76.700) ή µέσω της ιστοσελίδας http://www.tiresias.gr.
Η Εταιρεία δύναται επίσης να επεξεργάζεται δεδοµένα σας που συλλέγει
από τρίτες δηµόσια προσβάσιµες πηγές (π.χ. Υποθηκοφυλακεία/
Κτηµατολόγιο, εµπορικά µητρώα, διαδίκτυο) εφόσον τα δεδοµένα αυτά
είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης της µε τους
Πελάτες της η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’
ελάχιστο δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµο, στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου ή άλλου επίσηµου
εγγράφου ταυτοποίησης, µόνιµο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας,
διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελµατικά στοιχεία και διεύθυνση
εργασίας, οικονοµικά στοιχεία (π.χ. εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας),
φορολογική κατοικία, αριθµό φορολογικού µητρώου, τηλέφωνο
(σταθερό ή/και κινητό), καθώς και δείγµα υπογραφής (φυσικής ή
ηλεκτρονικής). Κατά περίπτωση ενδέχεται να σάς ζητηθούν
συµπληρωµατικά στοιχεία (λχ. επαγγελµατική ταυτότητα ή ταυτότητα
φοιτητή) εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη
ή τη διατήρηση µίας συγκεκριµένης συναλλακτικής σχέσης.
Εφόσον δεν διατηρείτε κωδικό πελάτη στην Εταιρεία, για την εκτέλεση
οποιασδήποτε συναλλαγής, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα
ακόλουθα δεδοµένα: Ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και τηλέφωνο, και
ανάλογα µε το ύψος της συναλλαγής ενδέχεται να σάς ζητηθούν
επιπλέον στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου ή άλλου επίσηµου εγγράφου
ταυτοποίησης, αριθµός φορολογικού µητρώου, επαγγελµατικά στοιχεία,
διεύθυνση και στοιχεία κατοικίας και εργασίας.
Ανάλογα µε το παρεχόµενο από την Εταιρεία προϊόν/υπηρεσία ή στο
πλαίσιο αξιολόγησης των οικονοµικών σας δυνατοτήτων µε σκοπό τη
ρύθµιση/αναδιάρθρωση των οφειλών σας, η Εταιρεία ενδέχεται να
συλλέξει και να επεξεργαστεί επιπλέον τα ακόλουθα δεδοµένα, όπως
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ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: οικονοµικά στοιχεία (π.χ. φορολογικές
δηλώσεις, εκκαθαριστικά σηµειώµατα εφορίας, ΕΝΦΙΑ, οικονοµικά
στοιχεία ατοµικής επιχείρησης) ή άλλες πηγές εισοδηµάτων, αποτίµηση
περιουσιακών στοιχείων, στοιχεία ακινήτου χρηµατοδοτούµενου ή
εξασφάλισης, ασφαλιστήρια συµβόλαια (π.χ. για την κάλυψη των
κινδύνων αστικής ευθύνης, πυρός/σεισµού).
Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδοµένων σας προσωπικού
χαρακτήρα από την Εταιρεία είναι απαραίτητη για την έναρξη, την
εκτέλεση και τη διατήρηση των µεταξύ µας συναλλακτικών σχέσεων.
Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδοµένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναµία έναρξης
ή συνέχισης της συνεργασίας σας µε την Εταιρεία.
Β. Επεξεργασία
ειδικών κατηγοριών
δεδοµένων
προσωπικού
χαρακτήρα

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως
δεδοµένα που σχετίζονται µε τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα
πολιτικά σας φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις
ή τη συµµετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιοµετρικά
δεδοµένα µε σκοπό την ταυτοποίησή σας ως υποκείµενο της επεξεργασίας
καθώς και δεδοµένα υγείας ή δεδοµένα που αφορούν την σεξουαλική σας
ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισµό σας εκτός εάν: α) έχετε δώσει ρητά τη
συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριµένο σκοπό, β) τα δεδοµένα αυτά
έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο στο πλαίσιο τεκµηρίωσης και διαφύλαξης των εννόµων
συµφερόντων σας ή/και της Εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ.
ενηµέρωση για θέση του υποκειµένου σε δικαστική συµπαράσταση), γ) η
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας
συµφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου, δ) τα δεδοµένα έχουν προδήλως
δηµοσιοποιηθεί από εσάς, ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη
θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νοµικών αξιώσεων
όσο και της Εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. αδυναµία
ικανότητας προς δικαιοπραξία), στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για
λόγους ουσιαστικού δηµοσίου συµφέροντος (διερεύνηση ποινικά
διωκόµενης πράξης στο πλαίσιο του νόµου για την πρόληψη και καταστολή
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας). Η Εταιρεία έχει λάβει σε κάθε
περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφαλή
τήρηση και επεξεργασία των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα που
ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.
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Γ. ∆εδοµένα που
αφορούν παιδιά

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται µε
την προϋπόθεση της προηγούµενης συγκατάθεσης των γονέων ή των
ασκούντων τη γονική µέριµνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόµο.
Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτοµα που δεν
έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

∆. Νοµιµότητα
επεξεργασίας. Η
Εταιρεία
επεξεργάζεται
νόµιµα δεδοµένα
προσωπικού
χαρακτήρα
εφόσον η
επεξεργασία

Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των
συναλλακτικών σας σχέσεων µε την Εταιρεία και την ορθή εκτέλεση των
µεταξύ σας συµβάσεων.
Είναι απαραίτητη για τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε έννοµη υποχρέωσή
της ή για την επιδίωξη των εννόµων συµφερόντων της που απορρέουν από
τις συναλλακτικές σας σχέσεις µε την Εταιρεία ή από άλλα δικαιώµατά της
που απορρέουν από το νόµο.
Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς
το δηµόσιο συµφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νοµοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου.
Είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού σας συµφέροντος ή άλλου
φυσικού προσώπου.
Βασίζεται στην προηγούµενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία
δεν θεµελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόµενες νόµιµες βάσεις
επεξεργασίας.

Ε. Ανάκληση
συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωµα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου
αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας που
βασίστηκε σε αυτήν µέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της
συγκατάθεσής σας µπορεί να υποβληθεί στα ανωτέρω γραφεία της
Εταιρείας.
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ΣΤ. Σκοποί
επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων αφορά:
Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών
σας σχέσεων µε την Εταιρεία, την ορθή εκτέλεση των µεταξύ µας
συµβάσεων και οποιασδήποτε συναλλαγής, την εξέταση αιτηµάτων για
την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών της Εταιρείας, την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της Εταιρείας ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την
επεξεργασία και την άσκηση των νόµιµων και συµβατικών της
δικαιωµάτων.
Τη διενέργεια ελέγχων προβλεπόµενων από το ισχύον νοµοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο, την προστασία της εµπορικής πίστεως και των
οικονοµικών συναλλαγών, τη διαβίβαση δεδοµένων σας που έχουν σχέση
µε την οικονοµική σας συµπεριφορά, τον έλεγχο της φερεγγυότητάς σας
και την αναζήτηση δεδοµένων σας οικονοµικής συµπεριφοράς (π.χ. από
το διατραπεζικό αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.)
Την καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως
εντολών σας προς την Εταιρεία οι οποίες χορηγούνται είτε εγγράφως,
είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικώς, για την κατάρτιση των συναλλαγών
και για λόγους προστασίας των συναλλαγών.
Την αναβάθµιση των παρεχοµένων από την Εταιρεία προϊόντων και
υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας,
των εταιρειών του Οµίλου Πειραιώς και των συνεργαζόµενων µε την
Εταιρεία επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης
συναίνεσής σας.
Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόµενων προς την Εταιρεία
αιτηµάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορικά µε προσφερόµενα
από την Εταιρεία προϊόντα και υπηρεσίες.
Την εκπλήρωση νοµίµων υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν από
το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. νοµοθεσία για την
πρόληψη και την καταστολή νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας, φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις).
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Την προάσπιση των εννόµων συµφερόντων της Εταιρείας που συνέχονται
ενδεικτικά µε: α) τη διεκδίκηση των νοµίµων αξιώσεών της ενώπιον των
αρµοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής /
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, β) την πρόληψη της απάτης και άλλων
ποινικά διωκόµενων πράξεων, γ) την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση
διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστηµάτων, δ) τη
διαχείριση λειτουργικών και πιστωτικών κινδύνων της Εταιρείας, ε) τη
φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ.
βιντεοεπιτήρηση).

Ζ. Αυτοµατοποιηµένη
λήψη αποφάσεων και
κατάρτιση προφίλ

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά
σε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Μπορεί, όµως, νοµίµως να λαµβάνει τέτοιες αποφάσεις,
συµπεριλαµβανοµένης
της
κατάρτισης
προφίλ,
για
σκοπούς
παρακολούθησης και πρόληψης της απάτης και της φοροδιαφυγής σε
βάρος σας ή σε βάρος της Εταιρείας ή τρίτου προσώπου, πρόληψη και την
καταστολή νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και
την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, καθώς και για τη
διασφάλιση και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία ή
εφόσον είναι η επεξεργασία αυτή αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση
σύµβασης (π.χ. πιστωτική βαθµολόγηση (credit scoring) η οποία βασίζεται
σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί απευθείας από εσάς
ή από έρευνα στη βάση δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς από το
αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και για την οποία λαµβάνονται υπόψη ως κριτήρια
τα εισοδήµατα του υποκειµένου, οι οικονοµικές του υποχρεώσεις, το
επάγγελµά του, η τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων στο πλαίσιο
προηγούµενων χρηµατοδοτήσεών του, που έχει λάβει από την ίδια την
Εταιρεία ή τρίτο πιστωτικό φορέα µε σκοπό την αξιολόγηση της
πιστοληπτικής σας ικανότητας για την παροχή χρηµατοδότησης.

Η. Επεξεργασία
δεδοµένων
προσωπικού
χαρακτήρα &
κατάρτιση προφίλ για
σκοπούς απευθείας
εµπορικής προώθησης
(marketing)

Η Εταιρεία ενδέχεται, εφόσον εξασφαλίσει προηγουµένως τη συναίνεσή σας,
να επεξεργαστεί τα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειµένου να
σας ενηµερώνει για παρεχόµενα προϊόντα και υπηρεσίες της που πιθανόν να
σας ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται πληροφορίες που
αφορούν τις υπηρεσίες της που χρησιµοποιείτε ή/και τις συνήθεις
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συναλλαγές που διενεργείτε προκειµένου να σας παρουσιάσει προϊόντα,
υπηρεσίες ή προσφορές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.
Σε κάθε περίπτωση, σάς παρέχεται το δικαίωµα να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων για τον παραπάνω σκοπό
απευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών της Εταιρείας,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ, απευθύνοντας το αίτηµά
σας στα παραπάνω γραφεία της Εταιρείας.

Θ. Χρόνος τήρησης
δεδοµένων

Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο
χρονικό διάστηµα προβλέπεται ανά περίπτωση από το εκάστοτε ισχύον
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό
διάστηµα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του
έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης µε την Εταιρεία. Σε
περίπτωση που οποιοδήποτε αίτηµα συνεργασίας σας µε την Εταιρεία δεν
γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύµβασης τα δεδοµένα θα
τηρούνται για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής
αντιδικίας τα προσωπικά δεδοµένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε
περίπτωση µέχρι τη λήξη της εκκρεµοδικίας ακόµα και στην περίπτωση
υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος των είκοσι (20) ετών.

Ι. Ποιοι είναι οι
αποδέκτες των
δεδοµένων
προσωπικού
χαρακτήρα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα έχουν οι υπάλληλοι των
επιχειρηµατικών και λειτουργικών µονάδων της Εταιρείας, εντός του πεδίου
των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας
Πειραιώς στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των
συµβατικών, νοµίµων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων καθώς και οι
εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας ή/και του Οµίλου.
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδοµένα της σε
τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για:
1. Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχει αναθέσει,
µερικά ή ολικά, την για λογαριασµό της εκτέλεση της επεξεργασίας των
δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι
της Εταιρείας δέσµευση τήρησης εµπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο
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µεταξύ τους συµβατικής σχέσης µε την οποία καθορίζεται το αντικείµενο, ο
σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώµατα της Εταιρείας, είτε β) στο
πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εµπιστευτικότητας,
όπως ενδεικτικά:
i. Εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, ως εκάστοτε
ισχύει, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο οικείο µητρώο, µε σκοπό την
περαιτέρω ενηµέρωσή σας , ως Οφειλέτη ή/και Εγγυητή και τη
διαπραγµάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων
αποπληρωµής ληξιπρόθεσµης οφειλής σας. Τα στοιχεία των εκάστοτε
συνεργαζόµενων µε την Εταιρεία εταιρειών είναι διαθέσιµα στην
ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας (www.piraeusleasing.gr), στην ενότητα
H Εταιρεία>Ενηµέρωση Πελατών> Γενικός Κανονισµός Προστασίας
∆εδοµένων (ΓΚΠ∆)
ii. Εταιρείες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων από ∆άνεια και Πιστώσεις κατά τις
διατάξεις του Ν. 4354/2015 όπως εκάστοτε ισχύει.
iii. ∆ιαβίβαση που επιβάλλεται για την έναρξη µίας συναλλακτικής
σχέσης ή την εκτέλεση σύµβασης ή για την είσπραξη των απαιτήσεων της
Εταιρείας σε περίπτωση µη εκπλήρωσης υποχρεώσεών σας που έχετε
αναλάβει µε σύµβαση που έχετε συνάψει µε την Εταιρεία (π.χ. διαβίβαση
σε συνεργαζόµενους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικαστικούς
επιµελητές, συµβολαιογράφους, µηχανικούς και εκτιµητές)
iv. Εταιρείες ψηφιοποίησης και διαχείρισης (φύλαξη, καταστροφή)
φυσικών αρχείων.
v. Εταιρείες έκδοσης και αποστολής λογαριασµών.
vi. Εταιρείες υποβολής δηλώσεων εµπραγµάτων δικαιωµάτων της
Εταιρείας στις κτηµατογραφηµένες ή υπό κτηµατογράφηση περιοχές.
vii. Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις για τη συµµετοχή σε προγράµµατα
πιστότητας ή την µέσω αυτών προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της
Εταιρείας.
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2. Η Εταιρεία έχει νοµίµως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασµό
της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς
διαβεβαιώσεις
για την εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών και
iv.
οργανωτικών µέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων
να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωµάτων σας.
3. Επιχειρήσεις/ εταιρείες συνδεδεµένες προς αυτήν κατά την έννοια του
άρθρου 32 και του Παραρτήµατος Α του Ν. 4308/2014
4. Την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. µε σκοπό την προστασία της πίστης, την εξυγίανση των
συναλλαγών και τον περιορισµό της απάτης, καθώς και τη διαπίστωση της
πιστοληπτικής ικανότητας του Πελάτη
5. ∆ιαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον
κανονιστικό, νοµοθετικό και εν γένει ρυθµιστικό πλαίσιο ή δικαστική
απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές,
εποπτικούς φορείς, φορείς διαµεσολάβησης)
6. Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του Ν. 4354/2015 όπως εκάστοτε
ισχύει, και ειδικού σκοπού για σκοπούς τιτλοποίησης απαιτήσεων καθώς και
εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε περίπτωση εκχώρησης
απαιτήσεων
της
Εταιρείας
που
απορρέουν
από
χρηµατοδοτικές/λειτουργικές µισθώσεις
7. ∆ικαστικές Αρχές και φορείς του ∆ηµοσίου στο πλαίσιο άσκησης των
αρµοδιοτήτων τους
8. Την Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές κεντρικές Τράπεζες του
Ευρωσυστήµατος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή άλλους
εποπτικούς ή ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο των νοµίµων αρµοδιοτήτων
τους
x.
9. Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτες
χώρες ή διεθνείς οργανισµούς εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το
ισχύον κανονιστικό ή νοµοθετικό πλαίσιο.
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Κ. ∆ικαιώµατα
υποκειµένου

Ως υποκείµενο επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων διατηρείτε τα
ακόλουθα δικαιώµατα:
i. ∆ικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία, ως
υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των
δεδοµένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών
(άρθρο 15 ΓΚΠ∆).
ii. ∆ικαίωµα διόρθωσης ανακριβών δεδοµένων καθώς και συµπλήρωσης
ελλιπών δεδοµένων (άρθρο 16 ΓΚΠ∆).
iii. ∆ικαίωµα διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων υπό την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νοµίµων δικαιωµάτων της
Εταιρείας για τη διακράτησή τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠ∆).
iv. ∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδοµένων εφόσον, είτε αµφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η
επεξεργασία είναι παράνοµη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και
υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος για τη διακράτησή
τους (άρθρο 18 ΓΚΠ∆).
v. ∆ικαίωµα φορητότητας των προσωπικών σας δεδοµένων σε άλλον
υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία
βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται µε αυτοµατοποιηµένα
µέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώµατος τελεί υπό την επιφύλαξη
των νοµίµων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας για τη
διακράτηση των δεδοµένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το
δηµόσιο συµφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠ∆).
vi. ∆ικαίωµα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη
κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδοµένα σας προσωπικού
χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που
εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά την άσκηση δηµόσιας
εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία ή για τους σκοπούς των
εννόµων συµφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτο µέρος.
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Λ. Τρόπος άσκησης
των δικαιωµάτων σας
και υποβολή
καταγγελίας

Κάθε αίτηµά σας αναφορικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα και την άσκηση
των δικαιωµάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: «Πειραιώς
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO)»
και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPO@piraeusleasing.gr,
είτε να αποστέλλεται στη διεύθυνση: οδός Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 1 , 151
24, Μαρούσι.
Τα πλήρη στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) βρίσκονται
αναρτηµένα στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας (www.piraeusleases.gr),
στην ενότητα “Ενηµέρωση για τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων
(ΕΕ) 2016/679”. Ειδικό έντυπο για την άσκηση των δικαιωµάτων σας
βρίσκεται διαθέσιµο επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την
ικανοποίηση των αιτηµάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωµάτων σας,
σας παρέχει το δικαίωµα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ’ ύλην αρµόδια εποπτική αρχή για την
εφαρµογή ΓΚΠ∆.
Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωµα να υποβάλλετε καταγγελία στην
αρµόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδοµένων
σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.
Η Εταιρεία µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία
δεδοµένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νοµοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα
ενηµέρωση, η οποία επικαιροποιηµένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιµη
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.piraeusleases.gr), στην ενότητα
“Ενηµέρωση για τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ)
2016/679”
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