ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου)
Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους υποβάλλοντες αίτηση συμμετοχής στις
εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων για τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με
την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019 ότι τηρούμε
αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε τέτοια
δεδομένα.
Σκοποί Επεξεργασίας
Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διενέργεια των
εξετάσεων, η εξαγωγή και η τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθώς και η τήρηση Αρχείου με
τα χορηγηθέντα Πιστοποιητικά.
Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μη ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα των αιτούντων χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των
αιτούντων στις εξετάσεις και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού γνώσεων. Τα μη
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που
αφορούν σε στοιχεία αναγνώρισης (στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ) και στοιχεία επικοινωνίας με
τον αιτούντα (ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο
επικοινωνίας). Τα στοιχεία αυτά δεν προωθούνται και δεν γνωστοποιούνται σε άλλους
φορείς, εκτός των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων και υπαλλήλων της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Αποδέκτες
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που η ίδια
συγκεντρώνει. Ουδέποτε διαθέτει ή διαβιβάζει σε τρίτους ή εμπορεύεται προσωπικά
δεδομένα. Με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται πιο πάνω
ασχολούνται μόνον αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν
ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία. Για
λόγους διαφάνειας και ασφάλειας των συναλλαγών κατάλογος με τους κωδικούς αριθμούς
υποψηφίου (ΚΑΥ) των προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις
και κατάλογος με τους ΚΑΥ των επιτυχόντων δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Τράπεζας
της Ελλάδος
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα στην Αθήνα (Ε. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50), τηλ.
210-3201111.
Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας
Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Πιστοποιήσεων Στελεχών Πιστωτικών Ιδρυμάτων & Ασφαλιστικών Εταιρειών της
Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail:
dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr) και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της
Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dpo@bankofgreece.gr).
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Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων
συμμετοχής στις εξετάσεις για συγκεκριμένο διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική
της..
Δικαιώματα Αιτούντων
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής
αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που τον
αφορούν ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται
με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την Τράπεζα της
Ελλάδος και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό της, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και
πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.
Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας,
καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της
Ελλάδος και συγκεκριμένα στο αρμόδιο Τμήμα Πιστοποιήσεων Στελεχών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων & Ασφαλιστικών Εταιρειών της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
της Τραπέζης Ελλάδος (e-mail dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr).
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