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Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων έχει πρωταρχική σηµασία για την εταιρεία µας. Για το λόγο αυτό λαµβάνουµε τα 
κατάλληλα µέτρα για να προστατέψουµε τα προσωπικά δεδοµένα που επεξεργαζόµαστε και να διασφαλίσουµε ότι η 
επεξεργασία πραγµατοποιείται πάντοτε σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον Νοµοθετικό Πλαίσιο. 

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου της RBS ΑΕ, περιγράφει τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε, τον σκοπό που τα 
συλλέγουµε, τον τρόπο που χρησιµοποιούµε και προστατεύουµε τα προσωπικά δεδοµένα καθώς και τα δικαιώµατα που 
έχουν όσοι µας έχουν εµπιστευτεί τα προσωπικά τους δεδοµένα. 

Ποια προσωπικά δεδοµένα συλλέγουµε 
Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε, επεξεργαζόµαστε και διατηρούµε είναι ονόµατα, στοιχεία επικοινωνίας 
(διευθύνσεις, τηλέφωνα, e-mails) και αριθµούς µητρώων και ταυτοποίησης των συνεργατών της εταιρείας, που τους έχουν 
χορηγηθεί από Υπηρεσίες του Κράτους όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθµό ταυτότητας. 

Γιατί τα χρειαζόµαστε – Σκοπός επεξεργασίας 
Τα προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας 
που βρίσκεται στην διεύθυνση Σολωµού 4, Περιστέρι 12133, Ελλάδα (http://www.rbs.gr/) 

Χρειαζόµαστε τα δεδοµένα τα οποία συλλέγουµε για: 

o Για να επικοινωνούµε µε τους συνεργάτες µας στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής µας συνεργασίας. 
o Για να ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους για τα προϊόντα µας. 
o Για τη συµµόρφωση της Εταιρείας προς έννοµη υποχρέωσή της, όπως για παράδειγµα για λόγους συµµόρφωσης 

µε την εργατική, ασφαλιστική, και φορολογική νοµοθεσία. 
o Για σκοπούς έννοµων συµφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, µε την προϋπόθεση ότι τα συµφέροντα ή/και τα 

θεµελιώδη δικαιώµατά σας δεν υπερέχουν των έννοµων αυτών συµφερόντων. 
o Για να ερευνήσουµε και να απαντήσουµε σε αναφορές ή περιστατικά που αφορούν την επιχείρησή µας. 
o Για άλλο ειδικό σκοπό που φροντίζουµε να γνωστοποιούµε όταν αποκτάµε προσωπικά δεδοµένα. 

Επεξεργαζόµαστε επίσης προσωπικά δεδοµένα για να συµµορφωθούµε µε τους νόµους και τους κανονισµούς καθώς και για 
να προστατεύσουµε τα νόµιµα συµφέροντά µας κατά τη συνεργασία µας µε τις αρµόδιες Αρχές. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων κοινοποιούµε γνωστοποιήσεις και λαµβάνουµε τις 
αντίστοιχες συναινέσεις. 

Δεν λαµβάνουµε συναίνεση όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για: 

o την εκτέλεση σύµβασης 

o τη συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωση της Εταιρείας µας 

o τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος σας ή άλλου φυσικού προσώπου 

o την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον 

o τους σκοπούς των έννοµων συµφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία µας 

Διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων σε Τρίτους 
Τα προσωπικά δεδοµένα που επεξεργαζόµαστε διαβιβάζονται στους παρακάτω: 

P  1

http://www.rbs.gr/


RBS Α.Ε. 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

o Στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, στα Ασφαλιστικά Ταµεία και τις Τράπεζες για την διενέργεια οικονοµικών 
συναλλαγών. 

o Σε εξωτερικούς συνεργάτες µας, παρόχους επαγγελµατικών υπηρεσιών (π.χ. νοµικοί σύµβουλοι, λογιστές, ελεγκτές, 
ασφαλιστές). 

Σε κάθε διαβίβαση, λαµβάνουµε πάντα κάθε µέτρο, ώστε τα δεδοµένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και 
ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόµιµη, θεµιτή και διαφανή επεξεργασία τους. 

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών οποιουδήποτε τρίτου, εκτελούντος την επεξεργασία, η εταιρεία θα εξασφαλίσει ότι ο τρίτος θα 
παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων όπως απαιτείται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Δεν διαβιβάζονται δεδοµένα σε Τρίτους εκτός Ελλάδος. 

Χρονικό διάστηµα διατήρησης προσωπικών δεδοµένων 
Τα προσωπικά δεδοµένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο, λαµβάνοντας 
υπόψη τους σκοπούς των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Μετά από αυτή την περίοδο, τα προσωπικά δεδοµένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν χωρίς να είµαστε σε θέση να τα 
ανακτήσουµε. 

Ποια είναι τα δικαιώµατά των ιδιοκτητών των προσωπικών δεδοµένων; 
Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νοµοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και του Γενικού 
Κανονισµού, ως ιδιοκτήτες των προσωπικών δεδοµένων έχετε τα εξής δικαιώµατα: 

o Δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδοµένα. Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο του 
συνόλου των προσωπικών δεδοµένων που διατηρούµε για εσάς,, να ενηµερωθείτε για τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων, και να διαπιστώσετε ότι τα δεδοµένα 
σας υφίστανται νόµιµης επεξεργασίας. 

o Δικαίωµα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδοµένων. Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν 
ανακριβών ή µη ισχυόντων πλέον δεδοµένων που σας αφορούν (π.χ. διεύθυνση οικίας). 

o Δικαίωµα διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων (δικαίωµα στη λήθη). Έχετε Το δικαίωµα να ζητήσετε τη 
διαγραφή δεδοµένων που σας αφορούν, υπό τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού 
Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων. 

o Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων. Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε 
περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων σας στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 
στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων. 

o Δικαίωµα φορητότητας των προσωπικών σας δεδοµένων. Έχετε το δικαίωµα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 
του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων τη δυνατότητα να ζητήσετε αφενός τη λήψη των δεδοµένων σας 
στην µορφή που επιθυµείτε και αφετέρου τη διαβίβαση των δεδοµένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, 
εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό. 

o Δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Έχετε το δικαίωµα να αντιταχθείτε, 
συνολικώς ή εν µέρει, στην επεξεργασία των δεδοµένων σας στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων. 
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o Δικαίωµα αναίρεσης της συναίνεσης. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που µας έχετε 
δώσει, έχετε το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νοµιµότητα 
της επεξεργασίας για το διάστηµα πριν την ανάκληση της συναίνεσης σας. 

Έχετε το δικαίωµα να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατα υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσµευόµαστε να πράξουµε 
διαφορετικά λόγω νοµοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης. 

Σε περίπτωση που επιθυµείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα παραπάνω δικαιώµατά σας ή να ασκήσετε 
ένα ή περισσότερα από τα δικαιώµατα αυτά, επικοινωνήστε εγγράφως -µέσω αποστολής email- µε τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Προσωπικών δεδοµένων (dataprotection@rbs.gr) 

Έχουµε ορίσει Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων την Βασιλική Θωµοπούλου. 

Σε περίπτωση που επιθυµείτε να υποβάλλετε παράπονο για τον τρόπο που χειριστήκαµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, 
επικοινωνήστε µε τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, στο e-mail dataprotection@rbs.gr. Ο Υπεύθυνος 
Προστασίας Προσωπικών δεδοµένων θα εξετάσει το παράπονό σας και θα συνεργαστεί µαζί σας για να επιλύσει το θέµα. 

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδοµένα δεν έχουν αντιµετωπιστεί κατάλληλα σύµφωνα µε το νόµο, 
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων (www.dpa.gr) και να υποβάλετε µια καταγγελία. 

Για την άρση της συγκατάθεσης σας, να επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα σας και την διαγραφή τους από τα αρχεία µας, 
επικοινωνήστε µαζί µας στο e-mail dataprotection@rbs.gr. 

Μέτρα Ασφαλείας 
Η Εταιρεία µας έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας προκειµένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδοµένα έναντι 
οποιασδήποτε παραβίασης που µπορεί να οδηγήσει σε τυχαία ή παράνοµη καταστροφή τους, απώλεια ή µεταβολή τους, ή 
άνευ άδειας κοινολόγησή τους σε τρίτους. 

Επιπλέον, περιορίζουµε την πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδοµένα µόνον σε εκείνους τους εργαζόµενους 
ή συνεργάτες, οι οποίοι έχουν συγκεκριµένο επαγγελµατικό λόγο να έχουν τέτοια πρόσβαση. Η πρόσβαση αυτή γίνεται µε 
συγκεκριµένες και αναλυτικές οδηγίες και υπόκειται σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου και εµπιστευτικότητας. 

Η Εταιρεία µας έχει αναπτύξει Πολιτική σχετικά µε την διαχείριση περιστατικών ασφαλείας η οποία αν απαιτηθεί, θα εφαρµοστεί 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν τυχόν συµβάντα ασφαλείας ή παραβίασης δεδοµένων. Εάν τυχόν λάβει χώρα τέτοιο 
περιστατικό, κι εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόµου προϋποθέσεις, θα πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες ενηµερώσεις/
γνωστοποιήσεις προς την αρµόδια εποπτική αρχή και τα εµπλεκόµενα υποκείµενα προσωπικών δεδοµένων θα ενηµερωθούν 
εγκαίρως και αναλυτικά. 

Τροποποιήσεις της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 
Στην περίπτωση που η παρούσα Πολιτική τροποποιηθεί, θα ενηµερωθείτε µέσω σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας µας http://www.rbs.gr/, όπου θα µπορείτε να βρείτε και την αναθεωρηµένη Πολιτική.
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