
Ενηµέρωση για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδοµένων - GDPR 

Φροντίζουµε για τα προσωπικά σας δεδοµένα. 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εµάς. 

Η παρακάτω ενηµέρωση παρέχει πληροφορίες µε όρους πληρότητας, σαφήνειας και διαφάνειας, σχετικά µε τον τύπο 

των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγουµε, τον τρόπο συλλογής και τους σκοπούς επεξεργασίας, καθώς τους 
αποδέκτες στους οποίους ενδεχοµένως κοινοποιούνται ή αποκαλύπτονται. 

Η ενηµέρωση αυτή δεν αφορά µόνο τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου αλλά και τους πελάτες της 
επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος. 

  
Επικοινωνήστε µαζί µας 

Τα Κεντρικά µας Γραφεία βρίσκονται: 

Ακτή Δυµαίων 130 ΤΚ 26333 

Πάτρα – Ν.Αχαϊας 

Τηλέφωνο: 2616007171 
(καθηµερινά 09:00 - 14:00) 

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων; 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συλλέγει, ελέγχει, διατηρεί και 
χρησιµοποιεί προσωπικά δεδοµένα σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικά αρχεία. Ο Νεοκλής Δ. Τσάφος είναι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεδοµένων όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς περί προστασίας δεδοµένων. 

2. Ποια προσωπικά δεδοµένα συλλέγουµε; 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων Ε.Ε. 2016/679, στα Δεδοµένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα εντάσσεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο 
(«υποκείµενο των δεδοµένων»)· το ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να 
αποκαλυφθεί, άµεσα ή έµµεσα, ιδίως µέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας. 

Ακολούθως σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων Ε.Ε. 2016/679, στα ειδικής 
κατηγορίας δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα εντάσσονται όσα αφορούν την υγεία, την φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήµατα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδοµένων, βιοµετρικών δεδοµένων µε σκοπό την αδιαµφισβήτητη 
ταυτοποίηση προσώπου, δεδοµένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο 
προσανατολισµό. 

Συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε Δεδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν όπως όνοµα, επώνυµο, 
διεύθυνση, ηµεροµηνία γέννησης, φύλο, επάγγελµα, αριθµό ταυτότητας, αριθµό φορολογικού µητρώου, αριθµό 
µητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθµό µητρώου ασφαλισµένου, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
αριθµό τραπεζικού λογαριασµού, IBAN, αριθµό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. 

Συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε επίσης Ειδικών Κατηγοριών Δεδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά µε εσάς, 
όπως για παράδειγµα ιατρικό ιστορικό και δεδοµένα υγείας. 

3. Πώς θα αποκτήσουµε και θα χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά δεδοµένα; 

Συλλέγουµε τα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν το ασφαλιστήριό σας και τα επεξεργαζόµαστε, για διάφορους 
σκοπούς, όπως παρατίθενται κατωτέρω, µε τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν οι εφαρµοστέοι νόµοι και 

κανονισµοί δεν απαιτούν τη ρητή συναίνεσή σας. 

Για την εξυπηρέτηση των προαναφερόµενων σκοπών, θα επεξεργαστούµε τα προσωπικά δεδοµένα που 

λαµβάνουµε για εσάς από τρίτα µέρη όπως ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, οργανισµοί παροχής πληροφοριών 
σχετικά µε την πίστωση και πρόληψη της απάτης, διαφηµιστικά δίκτυα, πραγµατογνώµονες, δικηγόροι, δηµόσιες 



υπηρεσίες, διοικητικές/ρυθµιστικές/φορολογικές/δικαστικές αρχές, άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1, για να είναι σύννοµη η επεξεργασία των 

Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα πρέπει να στηρίζεται είτε στην συγκατάθεσή σας, είτε στην εκτέλεση 
σύµβασης στην οποία είστε συµβαλλόµενο µέρος ή για να ληφθούν µέτρα κατ’ αίτησή σας πριν την σύναψη 

σύµβασης, είτε σε συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, είτε στην διαφύλαξη ζωτικού 
συµφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε σε λόγους δηµοσίου συµφέροντος, είτε τέλος αυτή να είναι 

απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόµων συµφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος. 
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων Ε.Ε. 2016/679, η 

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων επιτρέπεται µόνο στις συγκεκριµένες περιπτώσεις που ορίζει ο 
νόµος, ανάµεσα στις οποίες συγκαταλέγεται η παροχή συγκατάθεσης. 

Σηµειώστε ότι για τις επεξεργασίες που αφορούν ασφαλιστήρια συµβόλαια: 
• που δεν περιλαµβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν απαιτείται 

συγκατάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του Γενικού Κανονισµού Προστασίας 
Δεδοµένων Ε.Ε. 2016/679, και 

• που περιλαµβάνουν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων, απαιτείται συγκατάθεση, σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων Ε.Ε. 
2016/679. 

Παρακάτω αναφέρονται οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων, κατά περίπτωση, και η αντίστοιχη 

βάση, η οποία καθιστά σύννοµη την εν λόγω επεξεργασία. 

Σκοπός Είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή 

σας;

Διερεύνηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συµβολαίων, Διαχείριση 

αυτών (π.χ. προσφορά, πρόταση, αποδοχή, διευθέτηση 
αποζηµίωσης)

Ναι, κατά περίπτωση. 

Ωστόσο, όταν απαιτείται να επεξεργαστούµε 
τα προσωπικά σας δεδοµένα προκειµένου 

να σας ασφαλ ίσουµε ή /κα ι γ ια να 
διευθετήσουµε την αποζηµίωσή σας, δεν θα 

λάβουµε ρητή συγκατάθεσή σας.

Ενηµέρωση για σκοπούς εµπορικής επικοινωνίας, έρευνας 
ικανοποίησης πελατών και επιστηµονικών ερευνών από τον 

Νεοκλή Δ. Τσάφο ή επιλεγµένους συνεργάτες µας, σχετικά µε 
προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουµε ότι µπορεί να σας 

ενδιαφέρουν. 

 

Ναι 

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή σας την 

προτίµηση ανά πάσα στιγµή κατόπιν 
επικοινωνίας µαζί µας µε όλους τους 

διαθέσιµους τρόπους όπως περιγράφεται 
στην ενότητα 9.

Αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων (συµπεριλαµβανοµένης της 
κατάρτισης προφίλ), στην ανάληψη κινδύνου, για την εξατοµίκευση 

της εµπειρίας σας -στην ιστοσελίδα µας- (παρουσιάζοντας 
προϊόντα, υπηρεσίες, µηνύµατα µάρκετινγκ, προσφορές και 

περιεχόµενο προσαρµοσµένο σε εσάς) και για την λήψη άλλων 
αποφάσεων σχετικά µε τη χρήση µηχανογραφικής τεχνολογίας, 

όπως η εκτίµηση ποια προϊόντα θα µπορούσαν να είναι τα πλέον 
κατάλληλα για εσάς.

Ναι, κατά περίπτωση. 

Ωστόσο, όταν απαιτείται να επεξεργαστούµε 

τα προσωπικά σας δεδοµένα προκειµένου 
να σας ασφαλ ίσουµε ή /κα ι γ ια να 

διευθετήσουµε την αποζηµίωσή σας, δεν θα 
λάβουµε ρητή συγκατάθεσή σας..

Έννοµα συµφέροντα του Νεοκλή Δ. Τσάφου (π.χ. πρόληψη και 

ανίχνευση απάτης σε βάρος µας).

Όχι



Αν επιθυµείτε να αγοράσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας τότε θα χρειαστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα. 

Εάν δεν επιθυµείτε να µας τα παράσχετε, ενδέχεται να µην είµαστε σε θέση να παρέχουµε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που µας ζητήσατε, ή να σας προσφέρουµε υπηρεσίες που µπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να 

προσαρµόσουµε τις προσφορές µας στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας. 

4. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα; 

Διασφαλίζουµε ότι τα προσωπικά σας δεδοµένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συµβατό µε τους 
προαναφερθέντες σκοπούς και αποκαλύπτονται αποκλειστικά και µόνο στα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που είναι 
αναγκαίο για την εκτέλεση και εξυπηρέτηση της ασφαλιστικής σύµβασης. 

Συγκεκριµένα, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα θα έχουν τα αρµόδια τµήµατα της εταιρείας µας τα οποία 
είναι επιφορτισµένα µε την εύρυθµη λειτουργία του ασφαλιστηρίου συµβολαίου σας.  Μεταξύ αυτών είναι τα τµήµατα 
 εκτίµησης ,ανάληψης κινδύνου και έκδοσης συµβολαίων, αποζηµιώσεων, εξυπηρέτησης πελατών, το αναλογιστικό 
τµήµα, η νοµική υπηρεσία, η κανονιστική συµµόρφωση. Το διοικητικό προσωπικό των αρµοδίων τµηµάτων που 
εµπλέκεται στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδοµένων δεσµεύεται µε ρήτρες εµπιστευτικότητας για την 
προστασία αυτών, έχοντας διαβαθµισµένη και περιορισµένη πρόσβαση, µόνο σε αυτά που είναι απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας για την οποία είναι υπεύθυνο. 

Επιπροσθέτως, προς το σκοπό διαχείρισης και ορθής διευθέτησης της συµβατικής µας σχέσης, στοχεύοντας 
διαρκώς στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, επιλέγουµε αξιόπιστους συνεργάτες και παρόχους, φυσικά ή/και 
νοµικά πρόσωπα, τα οποία λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σύµφωνα µε τις οδηγίες µας και 
ενδεχοµένως να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα, όπως είναι άλλες εταιρείες του οµίλου της Allianz, 
τεχνικοί σύµβουλοι, εµπειρογνώµονες, δικηγόροι, διακανονιστές ζηµιών, ιατροί, νοσηλευτικά ιδρύµατα, συνεργεία 
αυτοκινήτων, ασφαλιστές, συνασφαλιστές, αντασφαλιστές, ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, µεσίτες ασφαλίσεων και 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών (π.χ. πληροφορικής, ταχυδροµικές, διαχείρισης εγγράφων). 
Επίσης για σκοπούς εµπορικής επικοινωνίας, έρευνας ικανοποίησης πελατών και επιστηµονικών ερευνών, και µόνο 
για τις περιπτώσεις που έχετε δηλώσει την ρητή συγκατάθεσή σας, µπορούµε να µοιραστούµε τα προσωπικά σας 
δεδοµένα µε φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που θα λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σύµφωνα µε τις 
οδηγίες µας, όπως εταιρείες εµπορικής επικοινωνίας, δηµοσκοπήσεων, συµβούλων επικοινωνίας σύµφωνα πάντα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. Όλα τα ως άνω αναφερόµενα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα, δεσµεύονται συµβατικά, για το 
ενδεχόµενο διαβίβασης προσωπικών δεδοµένων σε αυτά, µε ρήτρες εµπιστευτικότητας και αυστηρές διατάξεις για 
την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων και την εφαρµογή των πλέον κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών µέτρων για την επίτευξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας πληροφοριών. Διασφαλίζουµε δε 
την τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων των εκτελούντων την επεξεργασία, µε την πρόβλεψη άσκησης δικαιώµατος 
ελέγχου επ’ αυτών, στα πλαίσια των συµβατικών µας προβλέψεων. 

Ως προς τα προσωπικά δεδοµένα που διαβιβάζονται στους εκτελούντες την επεξεργασία, αυτά είναι τα ελάχιστα και 
απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σκοπούµενης νόµιµης επεξεργασίας και σε καµία περίπτωση, σύµφωνα µε 
σχετική συµβατική δέσµευση, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, πέραν του σκοπού της επεξεργασίας, προς ίδιον 
όφελος του εκτελούντος την επεξεργασία. 

Επιπλέον, στα πλαίσια συµµόρφωσής µας µε το νοµοθετικό, κανονιστικό και ρυθµιστικό πλαίσιο όπως και σε 
περίπτωση υποβολής καταγγελίας σχετικά µε προϊόν ή υπηρεσία που σας προσφέρουµε, ενδεχοµένως και κατά 
περίπτωση να διαβιβάσουµε προσωπικά σας δεδοµένα σε Εποπτικές Αρχές, Δηµόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισµούς, 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου προς εκπλήρωση των νόµιµων υποχρεώσεών µας. 

Τέλος, ενδέχεται να µοιραστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα µε τα εµπλεκόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σε 
περίπτωση εταιρικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, µεταβίβασης ή άλλης 
διάθεσης του συνόλου ή µέρους της επιχείρησης, των περιουσιακών στοιχείων ή του αποθέµατος 
(συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε διαδικασίας σχετικά µε την φερεγγυότητα ή παρόµοιων διαδικασιών). 

5. Πού θα λαµβάνει χώρα η επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων; 

Τα προσωπικά σας δεδοµένα µπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) από τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην ενότητα 9 παρακάτω, µε 
την επιφύλαξη πάντοτε συµβατικών περιορισµών όσον αφορά την εµπιστευτικότητα και την ασφάλεια, σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς περί προστασίας δεδοµένων. Δεν θα αποκαλύψουµε τα προσωπικά σας 
δεδοµένα σε φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδότηση να τα επεξεργαστούν. 

Τήρηση τυχόν νοµικών υποχρεώσεων (π.χ. φορολογικές π.χ. 
FATCA/CRS, λογιστικές και διοικητικές υποχρεώσεις, π.χ. 

νοµοθεσία για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες).

Όχι

Αναδιανοµή του κινδύνου µέσω αντασφάλισης και συνασφάλισης. Όχι

Σκοπός Είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή 
σας;



Όπου δεν εφαρµόζονται οι Δεσµευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος , θα λάβουµε µέτρα για 
να διασφαλίσουµε ότι η µεταφορά των προσωπικών σας δεδοµένων εκτός του ΕΟΧ θα λάβει επαρκές επίπεδο 
προστασίας, όπως συµβαίνει στον ΕΟΧ. Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τα µέτρα προστασίας στα οποία 
στηριζόµαστε για τέτοιες µεταφορές (για παράδειγµα, τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες) επικοινωνώντας µαζί µας 
όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στην ενότητα 9 παρακάτω. 

6. Ποια είναι τα δικαιώµατά σας ως προς τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

Όπου το επιτρέπουν οι ισχύοντες νόµοι ή κανονισµοί, έχετε το δικαίωµα: 
• Πρόσβασης και ενηµέρωσης για τα προσωπικά δεδοµένα που τηρούνται για εσάς, την προέλευσή 

τους, τους σκοπούς και τα όρια της επεξεργασίας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, του 
εκτελούντος την επεξεργασία και των τρίτων στους οποίους µπορεί αυτά να αποκαλυφθούν, 

• Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδοµένων ώστε να είναι πάντα ακριβή, 
• Διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων από τα αρχεία µας αν η επεξεργασία και διατήρησή 

τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, 
• Περιορισµού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως 

για παράδειγµα όταν έχετε αµφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδοµένων, για την 
περίοδο που θα απαιτηθεί για να επαληθεύσουµε την ακρίβειά τους, 

• Να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, σε δοµηµένο, καθώς και 
δικαίωµα διαβίβασης αυτών σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, 

• Να αντιτίθεστε σε απόφαση η οποία λαµβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοµατοποιηµένης 
επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννοµα αποτελέσµατα 
που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σηµαντικά. 

Σε περίπτωση περιστατικού απώλειας προσωπικών δεδοµένων σας, θα σας ενηµερώσουµε, σύµφωνα µε την 
σχετική νοµοθεσία. 

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων σας πραγµατοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, µε την αποστολή σχετικής 
αίτησης/επιστολής/e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων. Η καταχρηστική άσκηση των ως άνω 
δικαιωµάτων, ιδίως µέσω αδικαιολογήτως επαναλαµβανόµενων αιτηµάτων ή συµπεριφοράς η οποία δύναται να 
κριθεί κακόπιστη και η οποία συνεπάγεται για εµάς διαχειριστική δαπάνη, δύναται να σας επιβαρύνει µε το αντίστοιχο 
κόστος. 

Καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρινόµαστε στην άσκηση του αιτήµατός σας εντός τριάντα 
(30) ηµερών από την λήψη του, ώστε στα πλαίσια αυτού του χρονικού διαστήµατος είτε να προχωρούµε στην 
ικανοποίησή του αιτήµατός σας, είτε να σας αναφέρουµε τους λόγους που δε µας το επιτρέπουν. 
Για τις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας αποτελεί την νοµική βάση για τη επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδοµένων, έχετε το δικαίωµα ανάκλησης αυτής σε οποιαδήποτε στιγµή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας 
ενδεχοµένως και κατά περίπτωση να συνεπάγεται την άµεση διακοπή της συµβατικής µας σχέσης, δεδοµένου ότι 
πλέον δε θα νοµιµοποιούµαστε να επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα και να σας παρέχουµε τις 
υπηρεσίες µας. 

Επιπροσθέτως έχετε δικαίωµα υποβολής παραπόνου ή/και καταγγελίας, είτε απ’ ευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας 
Προσωπικών Δεδοµένων της Εταιρείας µας, είτε στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατα σας, όπως αναλύονται στην παρούσα ενηµέρωση για την προστασία των 
προσωπικών σας δεδοµένων, µε αποστολή σχετικού αιτήµατος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων της 
Εταιρείας µας, στο e-mail:  neo.tsafos@yahoo.gr στο τηλέφωνο 2616007171, στην ταχυδροµική διεύθυνση Ακτή 
Δυµαίων 130 ΤΚ 26333 Πάτρα Ν.Αχαϊας. 
Επίσης µπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων στο e-mail: contact@dpa.gr, στο 
τηλέφωνο 2106475600, στην ταχυδροµική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. 

7. Πώς µπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων; 

Όπου επιτρέπεται από εφαρµοστέο νόµο ή κανονισµό, έχετε το δικαίωµα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδοµένων από εµάς ή να µας πείτε να σταµατήσουµε την επεξεργασία τους (π.χ. για σκοπούς 
άµεσου µάρκετινγκ ή για την συµµετοχή σας σε έρευνα ικανοποίησης πελατών). Μόλις µας ενηµερώσετε σχετικά µε 
το αίτηµα σας αυτό, δεν θα επεξεργαζόµαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδοµένα εκτός αν επιτρέπεται από τους 
ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωµα µε τον ίδιο τρόπο όπως για τα άλλα 
δικαιώµατά σας που αναφέρονται στην ενότητα 6 παραπάνω. 

8. Πόσο χρονικό διάστηµα διατηρούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

 Θα διατηρήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, είτε σε έγγραφη και/είτε σε ηλεκτρονική µορφή, για όσο χρόνο 
απαιτείται για την εκτέλεση και διαχείριση της ασφαλιστικής σύµβασης, αλλά και µετά την ενδεχόµενη διακοπή αυτής, 
τα δεδοµένα σας θα διατηρούνται µέχρι την συµπλήρωση του νόµιµου χρόνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων. 
Σε περίπτωση δε προσφοράς ή όπου κατατεθειµένη αίτηση ασφάλισης ή αίτηση τροποποίησης ασφαλιστικής 
σύµβασης δεν γίνει αποδεκτή, θα διατηρήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα (1) 
έτος από την υποβολή. 

Επίσης υποχρεούµαστε να διατηρήσουµε τα προσωπικά δεδοµένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για την 
συµµόρφωση της εταιρείας µας µε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία.  Δεν θα 
διατηρήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο και θα τα διατηρήσουµε µόνο 
για τους σκοπούς για τους οποίους ελήφθησαν. 

mailto:contact@dpa.gr


9. Πώς µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας; 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή στη διεύθυνσης µας ως εξής: 

Νεοκλής Δ. Τσάφος  
Ακτή Δυµαίων 130, ΤΚ 26333 

Πάτρα – Ν.Αχαϊας 

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2616007171 
Email: neo.tsafos@yahoo.gr  

10. Πόσο συχνά ενηµερώνουµε αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου; 

Αναθεωρούµε τακτικά αυτή την ενηµέρωση για την προστασία δεδοµένων. 
Θα διασφαλίσουµε ότι η πιο πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα µας www.tsafosagency.gr και πιο 
συγκεκριµένα στην παρούσα σελίδα και θα επικαιροποιείται όταν υπάρχει µια σηµαντική αλλαγή. 

Αυτή η ενηµέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων ενηµερώθηκε για τελευταία φορά στις 25 
Απριλίου 2018. 
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