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I.

Η ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στην

Αθήνα, επί της οδού Ομήρου αρ. 23 (τηλ. επικοινωνίας 210 3669000) (εφεξής
«Τράπεζα»), συμπληρωματικά της ενημέρωσης των Μετόχων της, σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το έντυπο
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ)
2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», του οποίου έχουν λάβει
γνώση και αναρτάται, όπως εκάστοτε ισχύει, στον ιστότοπο της Τράπεζας
www.atticabank.gr, υπό την ιδιότητα της υπευθύνου επεξεργασίας, στο πλαίσιο και σε
συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019 και τις
λοιπές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει
τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Τράπεζας, τους νόμιμους
αντιπροσώπους και εκπροσώπους των μετόχων της, τους ενεχυρούχους δανειστές
των μετόχων της, οιονδήποτε έχει δικαίωμα ψήφου και εν γένει αντλεί ή/και ασκεί
δικαιώματα επί των μετοχών της Τράπεζας, τους εκπροσώπους τους, τους ασκούντες
το δικαίωμα ψήφου εκπροσωπώντας νομικά πρόσωπα καθώς και όσους συμμετέχουν
με οποιαδήποτε ιδιότητα στην εξ αποστάσεως Τακτική Γενική Συνέλευση της
Τράπεζας της 7ης/7/2021 και σε κάθε μετ΄ αναβολή,

διακοπή ή επαναληπτική

σύγκληση αυτής (εφεξής «Γ.Σ»), ότι για τους λόγους συμμετοχής τους θα συλλέγονται
και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία «Ελληνικό
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (στο οποίο έχει ανατεθεί από την Τράπεζα, η
διοργάνωση της εξ’ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης), οι κωδικοί πρόσβασης των
ανωτέρω

προσώπων

στη

διαδικτυακή

πλατφόρμα

www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting (εφεξής «Διαδικτυακή Πλατφόρμα»),
μέσω της οποίας θα τους παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν εξ’
αποστάσεως στη Γ.Σ, τα δεδομένα εικόνας – ήχου (βίντεο) από τη συμμετοχή του
φυσικού προσώπου στη Γ.Σ. κ.λ.π.
Επίσης, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους και εν γένει τα ανωτέρω
πρόσωπα ότι σύμφωνα με το άρθ. 131 παρ. 2 του Ν.4548/2018 η ψηφοφορία εξ
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αποστάσεως είναι φανερή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τον Μέτοχο και
το περιεχόμενο της ψήφου του, εφόσον ζητηθεί, δύναται να γνωστοποιηθεί στους
λοιπούς συμμετέχοντες στη Γ.Σ. Μετόχους.
II.

Συμπληρωματικά της ενημέρωσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου

της Τράπεζας, των εργαζομένων της και των επισκεπτών της, σύμφωνα με τα έντυπα
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»,
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ)
2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» και «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», των
οποίων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες έχουν
λάβει γνώση και τα οποία αναρτώνται εκάστοτε επικαιροποιημένα στον ιστότοπο της
Τράπεζας www.atticabank.gr, η Τράπεζα στο πλαίσιο και σε συμμόρφωση με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της, τα διοικητικά της στελέχη τους ελεγκτές και τα λοιπά τρίτα πρόσωπα,
που θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω εξ αποστάσεως Γ.Σ. επιπλέον των Μετόχων, ότι
για τους λόγους συμμετοχής τους στην εν λόγω ΓΣ την 7/7/2021 και σε κάθε μετ΄
αναβολή, διακοπή ή επαναληπτική σύγκληση αυτής, προβαίνει στην επεξεργασία
των παρακάτω δεδομένων τους, τα οποία συλλέγονται απευθείας από τα πρόσωπα
αυτά, για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Τράπεζα:
α) Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο.
β) Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται
να συμμετέχουν στη Γ.Σ..
γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση με σκοπό τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στην
τηλεδιάσκεψη.
δ) Δεδομένα εικόνας – ήχου (βίντεο) από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη
Γ.Σ..
ΙΙΙ. Αποδέκτες των προσωπικών
αναφέρονται στα εδάφια Ι και ΙΙ,

δεδομένων των φυσικών προσώπων που
επιπλέον των αποδεκτών που αναφέρονται στα
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αντίστοιχα έντυπα της Τράπεζας, που προαναφέρονται,

είναι τα αρμόδια για τη

διαχείριση της Γ.Σ. στελέχη της Τράπεζας, η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο
Τίτλων Α.Ε.» στην οποία έχει ανατεθεί από την Τράπεζα, ως εκτελούσα την
επεξεργασία η διοργάνωση της εξ’ αποστάσεως Γ.Σ., καθώς και οι τυχόν υποεκτελούντες της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» [όπως π.χ. η
εταιρεία Cisco Hellas S.A. που παρέχει την ομάδα εργαλείων/ υπηρεσιών WEBEX με
την οποία παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference) μέσω των
υπηρεσιών του υπολογιστικού της νέφους (cloud services) το οποίο τηρείται εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου].
Η Τράπεζα έχει νομίμως διασφαλίσει ότι όσοι προβαίνουν για λογαριασμό της
σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα,
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την
εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η εν λόγω
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του εκάστοτε ισχύοντος
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και να διασφαλίζεται η προστασία των
δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
ΙV. Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται από την Τράπεζα για
το χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτείται εκ του νόμου ή σύμφωνα με τη νομική βάση
για την τήρηση των δεδομένων, με βάση το σκοπό που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους,
για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό
πλαίσιο ή για την άσκηση αξιώσεων ή την προάσπιση έννομων συμφερόντων της
Τράπεζας και σε κάθε περίπτωση όπως ειδικότερα ορίζεται στα ανωτέρω έντυπα της
Τράπεζας για κάθε μία κατηγορία εκ των προαναφερόμενων φυσικών προσώπων.
V. Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση είναι συμπληρωματική αυτής των εντύπων της
Τράπεζας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων, των μελών
του Διοικητικού της Συμβουλίου, των εργαζομένων της και των επισκεπτών της, οι όροι
των οποίων κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν.
VI. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους όπως και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στα
προσωπικά τους δεδομένα, τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται
εγγράφως στην Τράπεζα, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Attica Bank,
Data Protection Office, Ομήρου 23,
Αθήνα, 10672,
ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):
dpo@atticabank.gr.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η
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αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
ελευθεριών των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων που
τον αφορούν, εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με
οποιονδήποτε τρόπο.

__________________________
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