
 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από το Ταμείο Μηχανικών 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

 

Το Ν.Π.ΙΔ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (εφεξής και ως «Ταμείο») δύναται να συλλέγει και 
να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής και ως 
«Δεδομένα»), που εσείς δίνετε (εφεξής και ως 
«Υποκείμενα») κατά την υποβολή αίτησης ή/και κατά την 
εκτέλεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών από το 
Ταμείο. Το Ταμείο ενημερώνει με την παρούσα τα Υποκείμενα 
αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
τους στο ανωτέρω πλαίσιο.  
 
Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 
ΕΕ 2016/679, τον Ν. 4624/29-08-2019 και την λοιπή κείμενη 
νομοθεσία είναι το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού 
Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 3-5, Τ.Κ. 10561. 
Το Ταμείο  έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, 
με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στην διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact-dpo@tmede.gr   
 
ΙΙ. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Το Ταμείο δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα που 
παρέχονται από εσάς με την σχετική αίτησή σας,  σε έντυπη 
μορφή και με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, του φαξ και κάθε άλλου μέσου 
(π.χ. διαδικτυακός ιστότοπος) για τους ακόλουθους σκοπούς:  
(Α) Για την αξιολόγηση της αίτησης του Υποκειμένου για την 
παροχή υπηρεσιών από το Ταμείο. 
(Β) Για την πρόσβαση του Ταμείου στα Δεδομένα του 
Υποκειμένου που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο 
Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και 
ειδικότερα: Η TEIΡΕΙΣΙΑΣ ΑΕ (ως υπεύθυνος επεξεργασίας 
των δεδομένων που κατέχει) που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 
2, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210 3676700, τηρεί, μεταξύ άλλων, το 
ακόλουθο αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, για 
το οποίο γίνεται περιοδική αναλυτική ενημέρωση δια του 
τύπου, όπως και μέσω της ιστοσελίδας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ 
(http://www.tiresias.gr/docs/2018_ANA_TEIR.pdf): 
1. Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων: Σε αυτό 
καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση 
οφειλές από Εγγυητικές Επιστολές και Ενέγγυες Πιστώσεις 
κάθε μορφής προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Σκοπός του αρχείου είναι η 
παροχή στους αποδέκτες επαρκούς πληροφόρησης για τον 
έλεγχο κυρίως της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών 
τους. Πηγή των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και 
χρηματοδοτικά ιδρύματα. Ο χρόνος τήρησης των 
καταχωρούμενων δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο είναι 5 έτη 
από την τελευταία μηνιαία ενημέρωση αυτών. Κάθε 
υποκείμενο δεδομένων έχει σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία 

δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω αρχεία και δικαίωμα 
αντίρρησης, που ασκούνται με αίτηση που υποβάλλεται στην 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Για την πρόσβαση στα δεδομένα του Αρχείου 
Συγκέντρωσης Χορηγήσεων δεν απαιτείται η συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων. 
(Γ) Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης που έχει συναφθεί 
ανάμεσα σε εσάς και το Ταμείο ή πριν από τη σύναψη αυτής, 
ιδίως:  
Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας, για 
την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο, είτε σε 
συμβατικό στάδιο, είτε γενικά σχετικά με ζητήματα που 
αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με το Ταμείο, για την 
εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των 
συναλλαγών σας και την εν γένει παροχή του αιτηθέντος 
προϊόντος ή/και υπηρεσίας του Ταμείου, για την εξυπηρέτηση 
όλων των μορφών συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, για την συγκέντρωση της απαραίτητης 
πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα 
διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίας. 
(Δ) Για τη διενέργεια τυχόν έρευνας του Ταμείου, υπό τον όρο 
της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου.  
(Ε) Για την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των 
συναλλαγών του Ταμείου με το Υποκείμενο, και για 
αποδεικτικούς σκοπούς.  
(ΣΤ) Για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και 
την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού, στο 
πλαίσιο συνεργασίας μας με στρατηγικούς συνεργάτες, υπό 
τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου (εφεξής 
"Μάρκετινγκ"),  
(Ζ) Για την επικοινωνία των Δεδομένων σε θυγατρικές ή 
συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα με το Ταμείο, που θα τα 
επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, 
καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς, υπό τον 
όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου (εφεξής 
"Μάρκετινγκ Τρίτων").  
(Η) Για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων του 
Ταμείου.  
(Θ) Για την προάσπιση των συμφερόντων του Ταμείου 
(Ι) Για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων 
πράξεων σε συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές. 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Ταμείο, αφού υποβάλλετε την αίτησή σας, συμπληρωμένη 
σε όλα τα πεδία καταθέτοντας και όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, θα προβεί για τους λόγους που ως άνω υπό 
στοιχείο ΙΙ αναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων 
επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως π.χ. συλλογή, 
καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, 
προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, διαβίβαση, αναζήτηση 
πληροφοριών. Στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων 
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συμφερόντων του Ταμείου, πραγματοποιούνται συχνά 
έλεγχοι, για λόγους αποτροπής απάτης εις βάρος μας.  
 
ΙV. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Η παροχή των Δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική.  
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: II (Α) αξιολόγηση 
της αίτησης, II (Β) πρόσβαση του Ταμείου στα Δεδομένα του 
Υποκειμένου που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο 
Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, II (Γ) 
εκτέλεση της σύμβασης, και II (Ε) καταγραφή και αρχειοθέτηση 
όλων των συναλλαγών, και για αποδεικτικούς σκοπούς, είναι 
απαραίτητη για την σύναψη ή/και εκτέλεση της σύμβασης και 
επομένως αν το Υποκείμενο δεν δώσει τα Δεδομένα, το Ταμείο 
δεν θα μπορεί να συνάψει ή/και να εκτελέσει σύμβαση.  
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: ΙΙ (Η) 
εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων και ΙΙ (Ι) πρόληψη, 
αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων σε 
συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές, είναι απαραίτητη για την 
συμμόρφωση του Ταμείου με τις έννομες υποχρεώσεις του, 
και επομένως αν το Υποκείμενο δεν δώσει τα Δεδομένα, το 
Ταμείο δεν θα μπορεί να συνάψει ή/και να εκτελέσει σύμβαση.  
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: ΙΙ (Θ) 
προάσπιση συμφερόντων του Ταμείου, βασίζεται στο έννομο 
συμφέρον του Ταμείου και το Υποκείμενο μπορεί να 
εναντιωθεί οποτεδήποτε στην επεξεργασία με βάση το έννομο 
συμφέρον του, όπως ορίζεται στην παράγραφο VIII.  
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: ΙΙ (Δ) διενέργεια 
έρευνας, ΙΙ (ΣΤ) μάρκετινγκ και ΙΙ (Ζ) μάρκετινγκ τρίτων, 
βασίζεται στην ρητή σας συναίνεση, την οποία μπορείτε να 
ανακαλέσετε οποτεδήποτε. 
 
V. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Τα Δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από: (α) το 
Ταμείο και τα συνεργαζόμενα με αυτό νομικά πρόσωπα, στα 
οποία το Ταμείο αναθέτει την επεξεργασία των Δεδομένων για 
λογαριασμό του σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές 
υποχρεώσεις, εγγυήσεις και κανόνες και εδρεύουν σε κράτη 
μέλη της ΕΕ, όπως τυχόν θυγατρικές εταιρίες, στρατηγικούς 
συνεργάτες ή συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, αλλά και σε 
κρίσιμους για την λειτουργεία του Ταμείου συνεργάτες, όπως 
ενδεικτικά εταιρείες παροχής υπηρεσιών μηχανογράφησης, 
συμβούλους, δικηγόρους, κ.α., (β) την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με 
σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας του 
Υποκειμένου, καθώς και την προστασία της εμπορικής πίστης 
και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, (γ) τις 
αρμόδιες Αρχές ή τρίτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
για την συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, την εκτέλεση 
εντολών από Δημόσιες Αρχές ή την άσκηση δικαιώματος του 
Ταμείου ενώπιον των δικαστικών Αρχών. 
 
VI. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 
ΙΙ (Α) αξιολόγηση της αίτησης, ΙΙ (Γ) εκτέλεση της σύμβασης, 
και ΙΙ (Δ) διενέργεια έρευνας, θα τηρούνται από το Ταμείο για 
την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την 
εκπλήρωση των σκοπών αυτών και την παρέλευση κάθε 

προθεσμίας για την άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που 
απορρέει στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών. Το Ταμείο 
μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη 
χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την προστασία των 
συμφερόντων του Ταμείου που συνδέονται με πιθανή ευθύνη 
σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών και ενδεχόμενες ή/και 
πραγματικές απαιτήσεις και επακόλουθες υποχρεώσεις σε 
σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς και μέχρι την παραγραφή 
τους. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα Δεδομένα που 
τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: ΙΙ (Α) αξιολόγηση 
της αίτησης θα τηρούνται από το Ταμείο για την χρονική 
περίοδο ενός (1) έτους από την λήψη τους. Τα Δεδομένα που 
τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό ΙΙ (Ε) καταγραφή και 
αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών, και για αποδεικτικούς 
σκοπούς, θα τηρούνται από το Ταμείο για χρονικό διάστημα 
είκοσι (20) ετών από την παρέλευση κάθε προθεσμίας για την 
άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο πλαίσιο 
των σκοπών ΙΙ (Γ), ΙΙ (Η) και ΙΙ (Θ).  
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 
ΙΙ (Δ), ΙΙ (ΣΤ) και ΙΙ (Ζ) θα τηρούνται από το Ταμείο από τη 
στιγμή που το Υποκείμενο παρέχει την συγκατάθεσή του μέχρι 
την στιγμή που θα την ανακαλέσει. Εφόσον το Υποκείμενο 
ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, τα Δεδομένα δεν θα 
χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο 
μπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από το Ταμείο, ειδικότερα 
όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων του 
Ταμείου που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την 
επεξεργασία αυτή, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές 
διευκρινίσεις από την αρμόδια επιβλέπουσα Αρχή. 
 
VII. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
Για την σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του 
Υποκειμένου και του Ταμείου, απαιτείται η αυτοματοποιημένη 
λήψη απόφασης αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα 
του Υποκειμένου. Η αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης 
βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα, τα οποία με βάση την 
συλλογή πληροφοριών από την προηγούμενη εμπειρία 
παρέχουν ποσοτικές εκτιμήσεις της πιθανότητας αθέτησης 
των υποχρεώσεων του Υποκειμένου. Οι πιθανότητες 
αθέτησης μεταφράζονται σε “πιστωτικό σκορ”, σύμφωνα με το 
οποίο τα Υποκείμενα κατατάσσονται κατά επικινδυνότητα, 
χωρίς να προσδιορίζεται ρητά η πιθανότητα αθέτησης των 
υποχρεώσεών τους. Επί της απόφασης που θα ληφθεί 
αυτοματοποιημένα το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να 
εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις. 
 
VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το υποκείμενο μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής 
δικαιώματα: το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, 
διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, 
εναντίωσης ή ανάκλησης, φορητότητας και υποβολής 
καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Αρχής.   
 
IX. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Ταμείο λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά 
μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία 
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τους από περιστατικά παραβίασης, όπως η τυχαία ή αθέμιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 
διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 
επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να 
εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των 
δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας. 
 
X. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(Α) Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας: Σε περίπτωση που 
έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα ή θέλετε 
να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη 
νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων του Ταμείου, είτε στη διεύθυνση Παλαιών Πατρών 
Γερμανού αρ. 3-5 Αθήνα, Τ.Κ. 10561, είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση (Email): contact-dpo@tmede.gr      
(Β) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): Γραφεία: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, 
Αθήνα. Τηλεφωνικό κέντρο: 2106475600. FAX: 2106475628. 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.    
 
Σας καλούμε να διαβάσετε το έντυπο ενημέρωσης που είναι 
ανηρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του Ταμείου 
(www.tmede.gr) για τα Προσωπικά Δεδομένα και να 
ενημερωθείτε για την Πολιτική  Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 
είναι πολύ σημαντική για το Ταμείο, το οποίο δεσμεύεται 
απέναντί σας σεβόμενο την ιδιωτικότητά σας και 
επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των 
συστημάτων ασφαλείας του με σκοπό την προστασία των 
προσωπικών σας δεδομένων. 
 
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 
Με την ιδιότητά μου ως αιτών δηλώνω ότι, 
Διάβασα την παρούσα «Ενημέρωση & Συγκατάθεση για την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων».  
Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, που πραγματοποιεί το Ταμείο.  
Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως 
υποκείμενο των δεδομένων.  
Αναγνωρίζω ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απολύτως αναγκαία για την διεκπεραίωση της 
αίτησής μου. 
Ειδικώς Ενημερώθηκα: 
1. Για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από 
τo Ταμείο, για την αξιολόγηση της αίτησής μου για την παροχή 
υπηρεσιών από το Ταμείο, όπως ορίζεται στο σημείο ΙΙ (Α) και 
για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως ορίζεται στο σημείο ΙΙ 
(Γ) της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα. 
2. Για την πρόσβαση του Ταμείου στα προσωπικά μου 
δεδομένα που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο 
Συγκέντρωσης Χορηγήσεων που τηρείται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ΑΕ, όπως ορίζεται στο σημείο ΙΙ (Β) της παρούσας 
Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα.  

3. Για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από 
το Ταμείο για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων, όπως 
ορίζεται στο σημείο ΙΙ (Η), για την προάσπιση των 
συμφερόντων του Ταμείου, όπως ορίζεται στο σημείο ΙΙ (Θ)  
και για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων 
πράξεων σε συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές, όπως ορίζεται 
στο σημείο και ΙΙ (Ι) της παρούσας Ενημέρωσης για τα 
Προσωπικά Δεδομένα. 
4. Για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από 
το Ταμείο για την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των 
συναλλαγών του Ταμείου με το Υποκείμενο, και για 
αποδεικτικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο σημείο ΙΙ (Ε) της 
παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα. 
5. Για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από 
συνεργαζόμενα με το Ταμείο νομικά πρόσωπα, στα οποία το 
Ταμείο αναθέτει την επεξεργασία των Δεδομένων για 
λογαριασμό του σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές 
υποχρεώσεις, εγγυήσεις και κανόνες, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο V της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά 
Δεδομένα. 
 
Β. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  για Εμπορικούς/ 
Προωθητικούς σκοπούς στο πλαίσιο συνεργασίας μας με 
στρατηγικούς συνεργάτες 
 
Με την ιδιότητά μου ως αιτών, δηλώνω ότι:   
Διάβασα την παρούσα «Ενημέρωση & Συγκατάθεση για την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων».   
Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, που πραγματοποιεί το Ταμείο στο 
πλαίσιο συνεργασίας με στρατηγικούς συνεργάτες για 
Εμπορικούς/ Προωθητικούς σκοπούς. 
Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως 
υποκείμενο των δεδομένων.  
 
1. Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τo 
Ταμείο για τη διενέργεια τυχόν έρευνας του Ταμείου, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο ΙΙ (Δ) της παρούσας Ενημέρωσης 
για τα Προσωπικά Δεδομένα, μέχρι ανάκλησης της 
συγκατάθεσης. 
 
 

 Συναινώ                                                  Δεν συναινώ  
 
 
2. Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τo 
Ταμείο για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και 
την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού 
αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών από το Ταμείο, 
στρατηγικούς συνεργάτες, όπως ορίζεται στην παράγραφο ΙΙ 
(ΣΤ) της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα 
μέχρι ανάκλησης της συγκατάθεσης. 
 
 

 Συναινώ                                                  Δεν συναινώ 
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3. Στην επικοινωνία των προσωπικών μου δεδομένων σε 
θυγατρικές ή συνδεδεμένα με το Ταμείο νομικά πρόσωπα που 
θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών 
επικοινωνιών, καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο ΙΙ (Ζ) της παρούσας 
Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα μέχρι ανάκλησης 
της συγκατάθεσης.  
 
 

 Συναινώ                                                  Δεν συναινώ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με την υπογραφή της παρούσας:  
Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου, ότι 
όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση και τα 
συνημμένα δικαιολογητικά είναι αληθινά και ακριβή. 
Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το Ταμείο έχει δικαίωμα να 
εξακριβώσει τα παραπάνω στοιχεία, με οποιοδήποτε τρόπο. 
Τέλος αντιλαμβάνομαι ότι η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης 
είναι δικαίωμα του Ταμείου. 

 
Ονοματεπώνυμο: …………………….. 
 
ΑΦΜ:                      …………………….. 
 
 
Υπογραφή:        …………………..… 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία:        ……..…………….

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


