ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα
Πειραιώς επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας διαβεβαιώσουμε ότι πρωταρχική μας
μέριμνα είναι η διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων τόσο στο πλαίσιο των βασικών αρχών
που πρεσβεύει η Τράπεζα για την προστασία των θεμελιωδών σας δικαιωμάτων, όσο και ειδικότερα
στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 (στο εξής: «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ») και
το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Η επιστολή αυτή αφορά σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας, ανεξάρτητα από τη μορφή
απασχόλησης και τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σύμβασης που έχετε συνάψει, π.χ.
σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμβαση έμμισθης εντολής, σύμβαση
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (φυσικού προσώπου) κ.λπ. (στο εξής: «Σύμβαση»), και έχει σκοπό
να σας ενημερώσει με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο για τους όρους επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ως απασχολούμενους στην Τράπεζα (στο εξής: το
«Ανθρώπινο Δυναμικό» και / ή ο «Απασχολούμενος»).
Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να τη διαβάσετε προσεκτικά.
Η Τράπεζα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν, ακριβώς επειδή απασχολείστε στην Τράπεζα και σας διαβεβαιώνει ότι η επεξεργασία
γίνεται πάντοτε για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς, με γνώμονα τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των
εννόμων συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας, τηρώντας τις αρχές της δίκαιης και
διαφανούς επεξεργασίας και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
(1) Επεξεργασία:
Καταρχήν σημαντικό είναι να διευκρινίσουμε τί νοείται ως επεξεργασία που διενεργείται από την
Τράπεζα (εφ’ εξής «Επεξεργασία»). Είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή
χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
(και, κατά περίπτωση, όπως θα εξηγήσουμε πιο κάτω, συγγενικών σας προσώπων), τα οποία είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση και εξυπηρέτηση των σκοπών της Σύμβασης, και αφορά στην προάσπιση
πρωτίστως των δικαιωμάτων σας, στο πλαίσιο της Σύμβασης, και εν γένει της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας, αλλά και των εννόμων συμφερόντων της Τράπεζας σύμφωνα πάντα με το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Επεξεργασία διενεργείται από το
προπαρασκευαστικό στάδιο (π.χ. όταν στέλνετε το βιογραφικό σας για να θέσετε υποψηφιότητα για
κάλυψη θέσης εργασίας), κατά την έναρξη, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά
την με οποιονδήποτε τρόπο λύση, καταγγελία και εν γένει λήξη αυτής.
Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σημαίνει κάθε ενέργεια που γίνεται και αφορά
στα προσωπικά σας δεδομένα, από την αρχική συλλογή μέχρι την τελική διαγραφή και/ή καταστροφή
και αφορά ενδεικτικά σε καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση
πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή διάθεση, συσχέτιση, περιορισμό, κ.λπ.
Η Τράπεζα, ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Απασχολούμενων
σε αυτήν, εκπροσωπείται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) –
Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
PiraeusBankDPOOffice@piraeusbank.gr.
(2) Σκοποί επεξεργασίας:
Οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ανθρώπινου Δυναμικού της
Τράπεζας στηρίζονται πάντα σε έγκυρες νομικές βάσεις που θεμελιώνουν τη νομιμότητα και
αναγκαιότητα της εν λόγω επεξεργασίας και αφορούν τόσο στην προάσπιση των δικαιωμάτων σας,
όσο και της Τράπεζας.
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Έτσι, η Τράπεζα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για:
 Την εκτέλεση και εκπλήρωση των σκοπών της Σύμβασης, την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και
παρακολούθηση της συμβατικής σχέσης που σας συνδέει με την Τράπεζα και την παροχή
όλων των μέσων και υποδομών για την εύρυθμη λειτουργία, εξέλιξη και αναβάθμιση της εν
λόγω συμβατικής σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί, κατά περίπτωση, να λαμβάνονται
αποφάσεις
που
σας
αφορούν,
βάσει
αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (π.χ. αποφάσεις για συμμετοχή σε
προγράμματα ανάπτυξης, κάλυψη εσωτερικών αναγκών στελέχωσης, κ.λπ.).


Την άσκηση, σε ατομική ή συλλογική βάση, δικαιωμάτων σας, τη χορήγηση παροχών που
σχετίζονται με την απασχόλησή σας, την ικανοποίηση των πάσης φύσης αιτημάτων σας, την
προσφορά υψηλού επιπέδου παροχών και τη διαμόρφωση κατάλληλων εργασιακών
συνθηκών για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Τράπεζας.



Τη διαφύλαξη, προάσπιση και προστασία των συμφερόντων σας.

Με απλά λόγια, η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να καταβάλλονται οι
αποδοχές σας και οι λοιπές παροχές, για την ασφάλισή σας σε δημόσιο φορέα, για την ένταξή σας σε
ιδιωτικό ομαδικό ασφαλιστήριο, για την ένταξή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λπ.
Παράλληλα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας:
 Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση, καθώς και από το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τόσο κατά την έναρξη, όσο και καθ’ όλη
τη διάρκεια της ως άνω συμβατικής σχέσης που σας συνδέει με την Τράπεζα, αλλά και μετά
την με οποιονδήποτε τρόπο λύση, καταγγελία και εν γένει λήξη αυτής (π.χ. για την
παρακράτηση και καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καταβολή αποζημιώσεων,
κ.λπ.).


Για προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Τράπεζας, στο πλαίσιο της άσκησης των
δραστηριοτήτων της, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της προσήκουσας διαχείρισης,
προγραμματισμού και οργάνωσης του πλαισίου απασχόλησης, της εξασφάλισης ισότητας και
πολυμορφίας στους χώρους εργασίας, υγείας και ασφάλειάς σας, της προστασίας της
περιουσίας της Τράπεζας και των πελατών της (π.χ. για την ασφάλεια προσώπων και
κτηρίων).



Για εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών ή / και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που
σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό (π.χ. εφαρμογή πολιτικής προαγωγών,
προγραμμάτων επιβράβευσης, μετακινήσεων, οργανωτικών αναγκών ή αλλαγών κ.λπ.).

(3) Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα/ Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τα οποία επεξεργάζεται η Τράπεζα
είναι τα άκρως απαραίτητα, κατάλληλα, πρόσφορα, συναφή, περιορίζονται στο αναγκαίο και
προορίζονται για την εξυπηρέτηση και εκπλήρωση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας, τη
συμμόρφωση της Τράπεζας με τις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο, την, κατά περίπτωση, διαφύλαξη και εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος,
καθώς και την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων τόσο των δικών σας, όσο και της Τράπεζας, τα
οποία απορρέουν από τη Σύμβαση και την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται με την εκ μέρους σας συμπλήρωση των
απαραίτητων εντύπων, κατά την κατάρτιση, σύναψη, υπογραφή της Σύμβασης και εν γένει όλων των
απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με τη συμβατική σχέση που σας συνδέει με την Τράπεζα,
καθώς και στο πλαίσιο κάθε άλλης σχετικής ενέργειας (π.χ. κατά τη συμμετοχή σας σε εθελοντικές
δράσεις).
Ενδεικτικά παραθέτουμε τις κύριες Κατηγορίες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας
αφορούν και τα οποία επεξεργάζεται η Τράπεζα:
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(Α) Στοιχεία ταυτοποίησης, τα οποία είναι τα κατ’ ελάχιστον απαραίτητα για την εκτέλεση και
εξυπηρέτηση της Σύμβασης, για τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις έννομες υποχρεώσεις της, καθώς
και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της.
(i) Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας σας.
Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο
(σταθερό, κινητό), ονοματεπώνυμο συζύγου και προστατευόμενων τέκνων σας, κλπ.
(ii) Άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.
Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου
σχετικού εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) δικός σας και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς
σας, ληξιαρχική πράξη γέννησής σας και των προστατευόμενων μελών σας, πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.
(Β) Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, απαραίτητα για την εκτέλεση και εξυπηρέτηση των όρων
και σκοπών της Σύμβασης, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας, την προάσπιση των
εννόμων συμφερόντων δικών σας και της Τράπεζας, για τη διαχείριση, προγραμματισμό, οργάνωση
του πλαισίου απασχόλησης, τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειάς σας.
Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής:
(i) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτισή σας, όπως π.χ.
βιογραφικό σημείωμα, απολυτήριο Λυκείου, πτυχίο ανώτερης, ανώτατης σχολής, μεταπτυχιακός
τίτλος, διδακτορικό, πτυχίο/δίπλωμα ξένης γλώσσας, βεβαιώσεις πιστοποίησης παρακολούθησης
σεμιναρίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ.
(ii) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πιστοποίηση και λοιπές επαγγελματικές άδειες,
όπως π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, έγγραφο πιστοποίησης απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων
σε γνωστικό αντικείμενο που άπτεται των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και/ή του συγκεκριμένου
ρόλου (π.χ. ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κ.λπ.).
(iii) Δελτία Αξιολογήσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης.
(iv) Πληροφορίες του ιστορικού απασχόλησής σας: στοιχεία, έγγραφα και εν γένει δεδομένα από τα
οποία προκύπτει η προϋπηρεσία, οι προηγούμενοι εργοδότες, τα έτη προηγούμενης απασχόλησης, το
γνωστικό αντικείμενο της προηγούμενης απασχόλησης κ.λπ.
(v) Μισθολογικά στοιχεία - Παροχές όπως π.χ. καταστάσεις μισθοδοσίας, κατάσταση χορηγούμενων
παροχών κ.λπ.
(vi) Στοιχεία που αφορούν σε ενέργειες που συνιστούν παραβίαση αρχών, πολιτικών της Τράπεζας,
καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής και εν γένει των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία
της Τράπεζας και τυχόν πειθαρχικές ποινές που σας έχουν επιβληθεί από τα αρμόδια όργανα της
Τράπεζας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και πολιτικές της Τράπεζας κ.λπ. και
απαιτούνται για τη διαφύλαξη του πλαισίου απασχόλησης.
(vii) Φωτογραφία σας, σε φυσική ή/και ηλεκτρονική, ψηφιοποιημένη και μη επεξεργάσιμη μορφή υπό την προϋπόθεση ότι πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Τράπεζα και
αναφέρονται αναλυτικά στις διαδικασίες της.
Ειδικότερα, η φωτογραφία σας είναι απαραίτητη, ενδεικτικά, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Για τη συμπλήρωση του φυσικού φακέλου, για λόγους ενίσχυσης των μέσων ταυτοποίησής
σας.
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Αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας
(HRMS). Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται ευχερέστερη η ταυτοποίησή σας, η αναγνώρισή
σας από τους προϊσταμένους, οι οποίοι, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων τους, έχουν πρόσβαση στο προφίλ σας στο HRMS και είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι
για την αξιολόγησή σας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
ο προϊστάμενός σας έχει στο πεδίο ευθύνης του μεγάλο αριθμό Απασχολούμενων.



Για λόγους ασφαλείας προσώπων και κτηρίων, περιλαμβάνεται στην κάρτα εισόδου - κάρτα
winners της Τράπεζας.



Επικολλάται στο βιβλιάριο υγείας σας ή σε άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την
ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη, σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

(viii) Δεδομένα που αφορούν στην υγεία σας, όπως π.χ. check up πρόσληψης, ιατρικές βεβαιώσεις,
ιατρικά πιστοποιητικά που σας αφορούν κ.λπ. τα οποία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο και να διαβιβάζονται στους αρμόδιους ιατρούς εργασίας της
Τράπεζας, σε ιατρούς αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων κ.λπ. Η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται για
σκοπούς υγειονομικής ασφάλειας και διαφύλαξης της υγείας σας, την πρόληψη, έλεγχο των
μεταδοτικών ασθενειών και άλλων σοβαρών απειλών κατά της υγείας, και σε κάθε περίπτωση για την
προάσπιση των συμφερόντων σας και τη συμμόρφωση της Τράπεζας με υποχρεώσεις της που
απορρέουν από τη Σύμβαση και την ισχύουσα νομοθεσία.
(ix) Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, λόγω της ιδιαιτερότητας των δραστηριοτήτων της Τράπεζας.
(x) Δεδομένα που σχετίζονται με συνδικαλιστική σας δράση και λοιπές σχετικές πληροφορίες, για
διαφύλαξη της άσκησης του συνδικαλιστικού σας δικαιώματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(xi) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας, των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων σας, στο
πλαίσιο συμμετοχής των ανηλίκων τέκνων σας στην παιδική κατασκήνωση του Ομίλου της Τράπεζας
Πειραιώς «Φυλλαράκια» ή σε οποιαδήποτε άλλη κατασκήνωση της Τράπεζας ή στο πλαίσιο
συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις της Τράπεζας ή σε διάφορες εκδηλώσεις και προς το σκοπό
συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες.
(4) Αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μέσα στην Τράπεζα έχουν μόνο
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, προστηθέντες της Τράπεζας, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων
τους και κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και στο πλαίσιο συνεργασίας,
υπηρεσιακών αναγκών, υλοποίησης οργανωτικών αλλαγών κλπ.
Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε διαβίβαση, γνωστοποίηση ή κοινολόγηση των εν λόγω δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο:
 Σε εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο της Τράπεζας, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων
τους.


Σε αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές αρχές, φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο άσκησης των
νομίμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.



Στην Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή, στο πλαίσιο άσκησης
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.



Σε εξωτερικούς συνεργάτες και / ή συμβούλους στο πλαίσιο συγκεκριμένης συνεργασίας,
βάσει έγγραφης συμφωνίας που διασφαλίζει πάντα τη διαφύλαξη των προσωπικών σας
δεδομένων.
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Η Τράπεζα διασφαλίζει ότι όσοι προβαίνουν για λογαριασμό της σε επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, 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 εκάστοτε ισχύοντος
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σε σχέση
με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Τέλος, διαβίβαση ή γνωστοποίηση ενδέχεται να λάβει χώρα και σε κάθε άλλη περίπτωση που μπορεί
να απαιτηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξυπηρέτησης των σκοπών της Σύμβασης, καθώς και για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο.
Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρά μόνο
εφ’ όσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας.
(5) Διατήρηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται/τηρούνται σε φυσικό, ηλεκτρονικό ή άλλης
πρόσφορης μορφής αρχείο και διατηρούνται από την Τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης,
αλλά και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται κατά περίπτωση για την επίτευξη του εκάστοτε
σκοπού επεξεργασίας, σύμφωνα με τις επιταγές του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται για ανώτατο χρονικό
διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους εντός του οποίου
επήλθε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση, καταγγελία και εν γένει λήξη της Σύμβασης, εκτός αν ειδικώς
προβλέπεται βραχύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης (π.χ. δεδομένα που έχουν συλλεγεί στο
πλαίσιο συμμετοχής σε κατασκηνωτικές δραστηριότητες, εθελοντικές δράσεις, διάφορες εκδηλώσεις
κ.λπ.). Σε περίπτωση που για την εξυπηρέτηση μελλοντικών σας αναγκών (π.χ. έκδοση βεβαίωσης
προϋπηρεσίας μετά την πάροδο 20ετίας, κ.λπ.) επιθυμείτε να τηρεί η Τράπεζα τα προσωπικά σας
δεδομένα επ’ αόριστον, μπορείτε να δώσετε τη σχετική ρητή συναίνεσή σας.
Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται μέχρι τη λήξη
της εκκρεμοδικίας και την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την παρέλευση των
απαιτούμενων προθεσμιών, ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του προαναφερθέντος ανώτατου
χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.
(6) Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία είναι τα ακόλουθα:
(α) Το δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με το οποίο έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από την Τράπεζα
ενημέρωση για το ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται, να λαμβάνετε
αντίγραφα αυτών, κ.λπ.
(β) Το δικαίωμα διόρθωσης, για να μπορείτε να διορθώνετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία (π.χ.
να αλλάξετε τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας).
(γ) Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να
διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν πλέον δεν υφίσταται κανένας βάσιμος
λόγος επεξεργασίας.
(δ) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δηλαδή να χρησιμοποιούνται
μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ειδικά αν δεν είναι ακριβή, αν τυχόν έχουν τύχει παράνομης
επεξεργασίας αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν, αν δεν χρειάζονται πλέον για τους προσδιορισμένους
σκοπούς επεξεργασίας αλλά θέλετε να διατηρούνται για πιθανές μελλοντικές αξιώσεις, αν έχετε
ζητήσει να σταματήσει η Τράπεζα να τα επεξεργάζεται και περιμένετε ενημέρωση για το αν
εξακολουθούν να υπάρχουν νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας τους.
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(ε) Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να σας δοθούν
τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από
μηχανήματα μορφότυπο, ή να ζητήσετε να μεταβιβασθούν σε οργανισμό που θα υποδείξετε.
(στ) Το δικαίωμα αντίταξης και εναντίωσης στην επεξεργασία, όταν η επεξεργασία που γίνεται
βασίζεται στο έννομο συμφέρον, αλλά υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στην κατάστασή σας και γι’ αυτό
το λόγο θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Αν ασκήσετε το συγκεκριμένο δικαίωμα η Τράπεζα
δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς
και νόμιμους λόγους επεξεργασίας.
Μπορείτε, επιπλέον, να αντιταχθείτε σε απόφαση της Τράπεζας που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν από αυτήν
παράγονται έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο
τρόπο, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(ζ) Αν η επεξεργασία που γίνεται έχει βασισθεί στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε
οποτεδήποτε, αλλά διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε πριν την
ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
(η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας, με το οποίο, αν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα
προαναφερόμενα δικαιώματά σας αλλά εξακολουθείτε να προβληματίζεστε σχετικά με τον τρόπο που
η Τράπεζα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ή θεωρείτε ότι δεν έχετε ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις
της Τράπεζας, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Group Human Resources
(GroupHR@piraeusbank.gr), αλλά και εγγράφως στο Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
(Data
Protection
Officer
DPO),
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
PiraeusBankDPOOffice@piraeusbank.gr.
(7) Μέτρα ασφαλείας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Τράπεζα έχει ενσωματώσει στα συστήματα, στις πολιτικές και στις εσωτερικές διαδικασίες της όλα
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της νομιμότητας, της
αντικειμενικότητας της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, της δικαιοσύνης και της
διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού της ως άνω επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των ως άνω
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ακρίβειας, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των
ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και είναι σε
πλήρη συμμόρφωση με όλες τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον ΓΚΠΔ. Παράλληλα, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας στα
συστήματα και τις διαδικασίες της, με στόχο την προστασία της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και
διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματά σας, η Τράπεζα μεριμνά για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια,
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και εν γένει από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
επεξεργασίας.
(8) Αλλαγές στο παρόν έντυπο
Η ενημέρωση αυτή θα αναρτηθεί και στα εσωτερικά δίκτυα ενημέρωσης (Intranet, HR Portal).
Καθώς ενδέχεται στο μέλλον να τροποποιηθεί, είτε η παρούσα δήλωση, είτε ο τρόπος επεξεργασίας
των προσωπικών σας δεδομένων, για να ενημερώνεστε για όλες τις αλλαγές, η αναθεωρημένη
δήλωση θα αναρτάται πάντα στα εσωτερικά δίκτυα επικοινωνίας και θα σημειώνεται η ημερομηνία
αναθεώρησης.
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