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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

I.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής «Τ.Π.&Δ.»), αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός ΝΠΔΔ
και φορέας Γενικής Κυβέρνησης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 40, τηλ. 213 2116 100, e-mail :
tpd@tpd.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο (εφ’ εξής
«Συναλλασσόμενος»), ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα
ακόλουθα δεδομένα:
Α. Είδος και πηγή δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αίτηση του Συναλλασσόμενου, προς Τ.Π.&Δ., όπως
και αυτά που το Τ.Π.&Δ. τυχόν έχει ήδη νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή/και
αρχεία, καθώς και αυτά που θα προκύψουν από τη λειτουργία της συμβάσεως που τυχόν υπογραφεί.
Β. Σκοπός επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της αίτησης και η εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του
Συναλλασσόμενου, όπου απαιτείται, η εκτέλεση και λειτουργία της σχετικής σύμβασης και η παρακολούθηση
αυτής και των εντεύθεν στοιχείων, στα πλαίσια της οποίας μπορεί να απαιτηθεί και η επαναξιολόγηση του
κινδύνου, όπου κρίνεται επιβεβλημένη, η προάσπιση των δικαιωμάτων του Τ.Π.&Δ. και η εν γένει ασφάλεια
και προστασία των συναλλαγών, η εκπλήρωση των εκ του νόμου, κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων
αρχών ή δικαστηρίων, υποχρεώσεων του Τ.Π.&Δ.
Γ. Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων μπορεί να είναι:
1. Φορείς στους οποίους το Τ.Π.&Δ. αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό
του (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως, μεταξύ άλλων δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, ή/και
συμβολαιογράφοι, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και πάροχοι
υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του
απορρήτου.
2. Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που έχουν
αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα ή/και εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του
Ν. 3156/2003 για την τιτλοποίηση απαιτήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, φορείς ή αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
(Ευρωσύστημα), όπως και εποπτικές, ανεξάρτητες, δημόσιες ή λοιπές αρχές, φορείς ή υπηρεσίες στο
πλαίσιο των κατά νόμο δραστηριοτήτων τους.
4. Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα
με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές διατάξεις του νόμου.

ΙΙΙ.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Τα δεδομένα της παρ. Α ανωτέρω θα τηρούνται για χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Ν.Δ. 496/1974, όπως
αυτό ισχύει, για το Τ.Π.&Δ., από τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση μη σύναψης
σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται από το Τ.Π.&Δ. για 5 έτη. Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των συμβαλλόμενων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά
δεδομένα, θα τηρούνται σε έγχαρτη μορφή μέχρι την κατά νόμο παραγραφή των εντεύθεν ενοχικών
δικαιωμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή, για χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Ν.Δ. 496/1974, όπως αυτό
ισχύει για το Τ.Π.&Δ.
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ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα
στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων του Συναλλασσόμενου
θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, οπότε
και θα συνεχίζεται μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, που διεκόπη εκ του ως άνω λόγου.

IV.

ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1.

2.

3.

V.

Ο Συναλλασσόμενος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον
αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης), να προβάλλει
οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, να
αιτηθεί τη διαγραφή των δεδομένων του, καθώς και να διαβιβάζει τα δεδομένα του σε άλλον
υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Τ.Π.&Δ. ή να ζητήσει από το Τ.Π.&Δ. την απευθείας
διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο
Συναλλασσόμενος μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η άσκηση των δικαιωμάτων αντίρρησης και εναντίωσης αναφορικά με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων της παρ. Α ανωτέρω, αφορά αποκλειστικά και μόνο την τυχόν διόρθωση
ή/και ενημέρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. Τυχόν αντίρρηση για την κατά τα λοιπά
περαιτέρω επεξεργασία αυτών συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης.
Το Τ.Π.&Δ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του Συναλλασσόμενου
εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων
δικαιωμάτων του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Π.&∆.

Το Τ.Π.&Δ. υπέχει, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο, υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο
μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια,
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VΙ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ενημερώθηκα ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία συλλέχθηκαν μετά από δικές μου ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & Δανείων και
συγκεκριμένα στη διαδρομή https://www.tpd.gr/# .
Ημερομηνία,
Ο ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ

(Υπογραφή)
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