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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, εφεξής «E.A.E.», συμμορφώνεται πλήρως στην υποχρέωση 

της για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των Προσωπικών 

Δεδομένων. Αυτό το έγγραφο αναφέρεται ως "ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά 

δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς. 

Η παρούσα «Γνωστοποίηση» περιλαμβάνει όρους, για την κατανόηση των οποίων 

ενδέχεται να χρειαστείτε βοήθεια. Οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα παρατίθενται 

στο Γλωσσάρι στο τέλος της «Γνωστοποίησης».  

Πώς να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες, σε σχέση με αυτή τη 

«Γνωστοποίηση», μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της ΕΑΕ  στα παρακάτω 

στοιχεία επικοινωνίας: 

Telephone:  210-3222285 

 e-mail: info@actuaries.org.gr 

 

 
Εάν είστε δυσαρεστημένοι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε σχέση με τον τρόπο που 

συλλέγουμε, μοιραζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα θέλαμε να 

μας ενημερώσετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

επικοινωνίας που παρατίθενται ανωτέρω. 

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, διατηρείτε το δικαίωμα να 

απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Διεύθυνση: 

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 

6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr. 
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Ποια είναι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 

Παρατίθεται κατωτέρω, συνοπτική περιγραφή των δικαιωμάτων σας, επί των Προσωπικών 

σας Δεδομένων: 

Δικαιώματα Τι σημαίνει  

1. Δικαίωμα 

ενημέρωσης 

 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σαφείς, διαφανείς και 

εύκολα κατανοητές πληροφορίες, σχετικές με τον 

τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας 

Δεδομένα και σχετικές με τα δικαιώματα σας. Για τον 

λόγο αυτό σας κοινοποιούμε την παρούσα 

«Γνωστοποίηση».  

2. Δικαίωμα Πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα 
Προσωπικά σας Δεδομένα καθώς και σε πληροφορίες 
αναφορικά με τους σκοπούς και τον τρόπο 
επεξεργασίας, τους φορείς με τους οποίους τα 
μοιραζόμαστε και το διάστημα αποθήκευσης). 
Έτσι, μπορείτε να λαμβάνετε γνώση και να ελέγχετε, 
εάν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στις 
πληροφορίες σας. 

 

3. Δικαίωμα διόρθωσης  

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των 

Προσωπικών σας Δεδομένων, αν είναι ανακριβή ή 

ελλιπή. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 

ενότητα Διόρθωση των πληροφοριών σας. 

4. Δικαίωμα  διαγραφής  Έχετε το δικαίωμα, γνωστό και ως «δικαίωμα της 

λήθης» να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των 

Προσωπικών σας Δεδομένων, όταν δεν υπάρχει 

κανένας επιτακτικός λόγος για τη συνέχιση της 

επεξεργασίας. Το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι  

απόλυτο δικαίωμα. Η Ε.Α.Ε. μπορεί να έχει το δικαίωμα 

ή την υποχρέωση να διατηρήσει τις πληροφορίες, σε 

περιπτώσεις που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να 

το πράξει ή έχει άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις 

διατηρήσει. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 

ενότητα Διαγραφή των πληροφοριών σας. 

5. Δικαίωμα 

περιορισμού της 

Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 

«αποκλείσετε» ή να περιορίσετε την περαιτέρω χρήση 
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επεξεργασίας των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι 

περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις 

πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις 

επεξεργαστούμε περαιτέρω. Διατηρούμε  καταλόγους 

με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η 

περαιτέρω χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων, 

προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο περιορισμός θα 

εφαρμόζεται εφεξής. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 

ενότητα Περιορισμός της επεξεργασίας των 

πληροφοριών σας. 

6. Δικαίωμα 

φορητότητας 

δεδομένων 

Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο κάποιων 

Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε για εσάς και τα 

επεξεργαζόμαστε με ηλεκτρονικά μέσα και να τα 

επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς 

σας σκοπούς. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 

ενότητα Λήψη των προσωπικών σας δεδομένων. 

7. Δικαίωμα Αντίρρησης  Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, σε ορισμένους 

τύπους επεξεργασίας, στις οποίες και προβαίνουμε 

μόνο με τη συγκατάθεση σας  

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 

ενότητα Αντιρρήσεις στην επεξεργασία. 

 

Ποιοι είμαστε. 

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί έναν επιστημονικό, μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει στόχο την προώθηση της Αναλογιστικής Επιστήμης στη 

χώρα μας. 

Από το 1981 αποτελεί πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αναλογιστών, Actuarial Association of Europe (πρώην Groupe Consultatif) και από το 1996, 

πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών, International Actuarial 

Association. H ΕΑΕ είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 

Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

αναλόγως με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει. 

Τι στοιχεία μαθαίνουμε για σας. 
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Τα είδη Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Ονοματεπώνυμο ή / και πατρώνυμο, διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας, 

• Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και των αριθμών τηλεφώνου. 

• Οικονομικά προσωπικά δεδομένα (στοιχεία λογαριασμού για 

χρεώσεις/τιμολόγια), Βεβαίωση Εργασίας),  

• ΑΦΜ ή /ΑΔΤ. 

• Ημερομηνία γέννησης. 

• Τίτλοι πτυχίων ή/ και μεταπτυχιακών σπουδών εφόσον υπάρχουν 

• Βεβαίωση από πρωτοδικείο περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση 

• Πιστοποίηση Αναλογιστή 

• Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, και συγκεκριμένα  αντίγραφο 

ποινικού μητρώου (βλέπε περαιτέρω το κεφάλαιο σχετικά με τις ειδικές 

κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων παρακάτω). 

 

 

 

 

 

Πώς λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς. 

 

Ό, τι γνωρίζουμε για εσάς, παρέχεται μόνον από εσάς, όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για 

πρώτη φορά και ενόσω είστε Μέλος μας. Ενδέχεται να μας παράσχετε Προσωπικά 

Δεδομένα, σε διάφορες χρονικές στιγμές, , όταν για παράδειγμα: 

 

• ζητήσετε πληροφορίες από τη Γραμματεία της ΕΑΕ ή υποβάλετε κάποιο 

ερώτημα μέσα από τον ιστότοπo της ΕΑΕ ή αποστέλλοντας απευθείας email στη 

Γραμματεία της ΕΑΕ 

• συμμετέχετε σε οποιαδήποτε ημερίδα ,σεμινάριο ή εκδήλωση που διοργανώνει 

η ΕΑΕ  

• επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε ως Αναλογιστής από την ΕΑΕ, 

• επιθυμείτε να γίνεται μέλη της ΕΑΕ 

 

Ενδέχεται να απαιτηθεί να προβούμε σε επαλήθευση των Προσωπικών Δεδομένων που 

έχουμε για εσάς, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι είναι πλήρη και ακριβή, με άλλες 

πηγές, όπως, ενδεικτικά αναφέρουμε, εργοδότης (υφιστάμενος ή και προηγούμενος), άλλες 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες ελέγχου κατά της διαφθοράς και άλλες.  

 

 

Πώς αντιμετωπίζουμε τις  ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Η μόνη ειδική κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων, που συλλέγουμε από εσάς είναι το 

αντίγραφο ποινικού μητρώου το οποίο ζητείται από εσάς μόνο μία φορά, όταν και εφόσον 
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αποφασίσετε να γίνετε μέλος της ΕΑΕ.  Η συγκεκριμένη ειδική κατηγορία Προσωπικών 

Δεδομένων προσκομίζεται υποχρεωτικά  καθότι η Ε.Α.Ε.  καλείται να πιστοποιήσει ότι το 

εκάστοτε Μέλος της Ένωσης φέρει το δικαίωμα να υπογράφει ως Αναλογιστής . 

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ζητείται κατά την εγγραφή του μέλος και μόνον. Δεν 

προωθείται και δεν επεξεργάζεται περαιτέρω, αποθηκεύεται για όσο διάστημα έχει ισχύ 

και εν συνεχεία καταστρέφεται. 

 

 

 

Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να: 

 

• σας εγγράψουμε ως μέλη της Ε.Α.Ε. 

• σας ενημερώνουμε για της ημερίδες  και λοιπές εκδηλώσεις της ΕΑΕ   

• σας αποστέλλουμε υλικό/παρουσιάσεις των ημερίδων που παρακολουθήσατε. 

• σας παράσχουμε τις πληροφορίες, για το κύκλο μαθημάτων πιστοποίησης. 

• ενημερώνουμε τη λίστα μελών της ΕΑΕ στον ιστότοπο  

 

 

Πώς διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

 

Η ΕΑΕ ανανεώνει ανά εξάμηνο και διαβιβάζει ανά έτος στο Υπουργείο Οικονομικών αρχείο 

με τους επιτυχόντες ανά μάθημα, στα πλαίσια συνεργασίας με το Υπουργείο για την ορθή 

λειτουργία του μητρώου Αναλογιστών.  

 

Η ΕΑΕ ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών (INTERNATIONAL Actuarial association) 

με έδρα το Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναλογιστών (Actuarial Association of 

Europe) με έδρα το Βέλγιο , διαβιβάζει λίστα με τα μέλη της σε ετήσια βάση  για τους εξής 

σκοπούς: 

- Για την αξιολόγηση της ετήσιας χρέωσης  της ΕΑΕ  ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης 

Αναλογιστών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναλογιστών 

- Για σκοπούς ταυτοποίησης σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ΕΑΕ επιλέξει να 

επικοινωνήσει απευθείας με κάποια εκ των δύο παραπάνω  ενώσεων. 

 

Η ΕΑΕ στα πλαίσια επιμορφωτικών δραστηριοτήτων  σε συνεργασία με το European 

Actuarial Academy με έδρα τη Γερμανία, συλλέγει και επεξεργάζεται για τους σκοπούς των 

σεμιναρίων (ενημέρωση /επικοινωνία/ οργάνωση) απλά προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων. Τα αρχεία ενδέχεται να διατηρούνται για σκοπούς ιστορικότητας χωρίς 

περαιτέρω χρήση από την ΕΑΕ. 

 

Όταν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους που εκτελούν επαγγελματικές 

υπηρεσίες για εμάς (π.χ. εξωτερικός Λογιστής, εισηγητές, πάροχος ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών για τον ιστότοπο της Ε.Α.Ε.), απαιτούμε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την 
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προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά σας 

Δεδομένα, μόνο για σκοπούς εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών. 

 

 

 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

 

Όπου ενδείκνυται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση ή άλλα μέτρα ασφαλείας που 

θεωρούμε κατάλληλα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, 

επανεξετάζουμε τις διαδικασίες ασφαλείας μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 

διερευνούμε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και να αναζητούμε ενημερωμένες 

μεθόδους.  

 

Πολιτική cookies 

 

Η χρήση των cookies, μέσω διαδικτύου, πραγματοποιείται προκειμένου να καταγράφεται 

το ενδιαφέρον των επισκεπτών, σε σχέση με τις υπηρεσίες της Ε.Α.Ε. Το γεγονός αυτό 

εξυπηρετεί στη συγκέντρωση και στην ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την κίνηση 

στις ιστοσελίδες.  Καταγράφονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως η διεύθυνση 

ΙΡ και ο τύπος της συσκευής  για όλα τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που 

επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο ή συνδέονται με το διακομιστή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου προκειμένου να στείλουν ή να λάβουν ένα email.  

Στην περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταγράφονται επιπλέον δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα όπως η διεύθυνση email και το όνομα όσων διαθέτουν 

λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στην περίπτωση βέβαια που ο συνδρομητής αρνηθεί κάποιο cookie καταγραφής της 

κίνησης του (προχωρώντας στις απαραίτητες ρυθμίσεις στον ηλεκτρονικό πλοηγό 

(browser), η πρόσβασή του δεν παρεμποδίζεται.  

Σκοπός της Ε.Α.Ε. είναι η διαβεβαίωση προς τους πελάτες ότι η αποδοχή ενός cookie, σε 

καμία περίπτωση δεν της δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή τους ή σε προσωπικά τους 

δεδομένα, πλην αυτών που οι ίδιοι επιλέγουν να μοιραστούν μαζί της. 

 

 

Άμεση Προώθηση Υπηρεσιών. 

 

Σας δίνουμε την ευκαιρία να λαμβάνετε ενημερώσεις προώθησης υπηρεσιών από εμάς, σε 

σχέση με ημερίδες, εξετάσεις για τη πιστοποίηση μαθημάτων και λοιπές εκδηλώσεις που 

ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, αποστέλλοντας κανονικά απευθείας ενημερώσεις μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης που μας έχετε δηλώσει.  

Αν θέλετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε τέτοιου είδους ενημερώσεις, μπορείτε, 

να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να σταματήσουμε την αποστολή ενημερωτικών 

μηνυμάτων προώθησης υπηρεσιών   αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@actuaries.org.gr ανά πάσα στιγμή.  

mailto:info@actuaries.org.gr
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Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας; 

 

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλες χώρες. Οι χώρες του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θεωρείται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των 

Προσωπικών Δεδομένων. Στις περιπτώσεις που διαβιβάζουμε Προσωπικά Δεδομένα ή τα 

μοιραζόμαστε με άλλους, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα έχουμε 

διασφαλίσει ότι εμείς και τα πρόσωπα ή Φορείς, προς τα οποία γίνεται η διαβίβαση, 

συμφωνούν να τα προστατεύσουν, από ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με τη χρήση είτε πρότυπων ρητρών ή 

άλλων κατάλληλων μηχανισμών.  

 

Η ΕΑΕ δε διαβιβάζει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Εταιρείες Μάρκετινγκ ή άλλες 

Εταιρείες.  

 

Πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας; 

 

Η EAE διατηρεί τα δεδομένα σας, αποκλειστικά για εκείνο το χρονικό διάστημα, το οποίο 

είναι απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών, για τους οποίους έχουν 

συλλεγεί.  

 

Οι πολιτικές διατήρησης εγγράφων που ισχύουν στη EAE είναι σε συμμόρφωση με την 

ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, στις οποίες 

υπόκεινται.  

 

Οι περίοδοι διατήρησης έχουν οριστεί, σύμφωνα με: 

- Τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις, για τη διατήρηση δεδομένων, για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

- Τα χρονικά όρια της παραγραφής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

- Πιθανές αντιδικίες. 

- Κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις οικείες αρχές προστασίας 

δεδομένων, καθώς και από άλλες εποπτικές αρχές.  

 

Καταστρέφουμε τα δεδομένα, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε, σύμφωνα με τα 

χρονικά όρια που ορίζονται στις πολιτικές μας, με ασφάλεια.  

 

Πώς θα ενημερώνεστε για τυχόν τροποποίηση της παρούσας «Γνωστοποίησης». 

 

Είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε την παρούσα «Γνωστοποίηση», ανά πάσα στιγμή. Εάν 

προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιώδη τροποποίηση του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε τα 

προσωπικά σας δεδομένα ή του τρόπου με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε ή τα 

μοιραζόμαστε, η νέα «Γνωστοποίηση» θα βρίσκεται αναρτημένη πάντα στον ιστότοπο της 

E.A.E.  και τον οποίο σας συνιστούμε να επισκέπτεσθε  συχνά.   
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ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αυτή η ενότητα εξηγεί,  με περισσότερες λεπτομέρειες, τα δικαιώματά σας, σε σχέση με τα 

Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα διάφορα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και υπόκεινται σε 

ορισμένες εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις. 

 

 

 

Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημά σας υπεύθυνα, πριν το υποβάλετε. Φροντίζουμε 

ώστε ο χρόνος απόκρισης στο αίτημα σας να είναι ο μικρότερος δυνατός και εντός ενός 

μηνός, από την παραλαβή του αιτήματός σας. Στην περίπτωση που η εξέταση του 

αιτήματος διαρκέσει περισσότερο, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. 

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω, πρέπει να 

υποβάλλετε σχετικό αίτημά, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@actuaries.org.gr .  

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. 

 

 

Πρόσβαση στις πληροφορίες σας. 

 

Σε τι μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση; 

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα δεδομένων που διατηρούμε στο αρχείο μας, 

μοιραζόμαστε ή χρησιμοποιούμε, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (αν και εφόσον 

υπάρχουν) και τα οποία σας αφορούν.  

 

 

 

Πότε δεν θα παρέχεται πρόσβαση; 

 

Μπορούμε μόνο να σας παράσχουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν, αλλά όχι και 

πληροφορίες που αφορούν Προσωπικά Δεδομένα, για άλλο άτομο, εκτός κι αν υπάρχει 

ιδιαίτερη νομική υποχρέωση της ΕΑΕ προς τούτο ή αποδεικνύετε ότι έχετε συγκεκριμένο 

έννομο συμφέρον.. Ενδέχεται να μην επιτρέπεται να σας αποκαλύψουμε συγκεκριμένες 

πληροφορίες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας από τη νομοθεσία ή οι οποίες 

γνωστοποιήθηκαν σε εμάς λόγω ύπαρξης αξίωσης ή νομικής διαδικασίας. 

 

 

Διόρθωση των πληροφοριών σας. 

 

mailto:info@actuaries.org.gr
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Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε διόρθωση των ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων που 
σας αφορούν. Αν μας ενημερώσετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα, που τηρούμε για εσάς, 
είναι εσφαλμένα, θα τα αναθεωρήσουμε και θα διορθώσουμε τα αρχεία μας. Εάν 
επιθυμείτε, μπορείτε να μας ενημερώσετε εγγράφως ότι πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που 
διατηρούμε εξακολουθούν να είναι ανακριβείς και εμείς θα γνωστοποιήσουμε τη δήλωση 
σας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός της ΕΑΕ, χρειάζεται να δώσουμε τα στοιχεία σας.  
 
 

 

 
 

Διαγραφή των πληροφοριών σας. 

 

Πότε μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή; 

 

Εκτός από τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο που θα βρείτε παρακάτω 

«Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα διαγραφής;», διατηρείτε κάθε 

δικαίωμα αίτησης διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου να αποφύγετε 

την επεξεργασία τους στις εξής περιπτώσεις: 

 

• τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 

συλλέχθηκαν / υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, 

•όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά παράβαση των νόμων περί 

προστασίας δεδομένων, 

• όταν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, προκειμένου να συμμορφωθούμε 

με κάποια νομική υποχρέωση. 

 

Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα διαγραφής; 

 

Έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε τη διαγραφή των δεδομένων σας, μεταξύ άλλων, εάν η 

διατήρησή τους προβλέπεται από τη νομοθεσία ή έχουμε νόμιμο λόγο επεξεργασίας, όπως 

για παράδειγμα η εγγραφή σας ως μέλος της ΕΑΕ.  

 

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής των 

δεδομένων σας, το αίτημα θα αξιολογείται  βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που 

διέπει την ΕΑΕ και τη λειτουργία της βάσει του Καταστατικού της.   

 

 

Περιορισμός της επεξεργασίας των πληροφοριών σας. 

 

Πότε είναι διαθέσιμος ο περιορισμός; 

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας 

Δεδομένων: 
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• όταν διαφωνείτε με την ακρίβεια των πληροφοριών. Ο περιορισμός της 

επεξεργασίας των δεδομένων απαιτείται μέχρι να επαληθευτεί η ακρίβεια των 

πληροφοριών. 

• όταν η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των 

δεδομένων σας, 

• εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε 

εσείς, για να εγείρετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε μια νομική αξίωση, ή τέλος 

• εάν επιθυμείτε να παραιτηθείτε υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή από το 

κατάλογο των μελών (άρθρο 10 καταστατικού ΕΑΕ) 

 

 

 

 

Λήψη των προσωπικών σας δεδομένων 

 

Πότε ισχύει το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων; 

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων ισχύει μόνο: 

 

• στα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχουν δοθεί από εσάς (και όχι όταν έχουν 

συλλεγεί από άλλη πηγή), 

• όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή  είναι απαραίτητη, για την 

εκτέλεση μιας σύμβασης και 

• όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. 

 

 

Πότε μπορούμε να απορρίψουμε αιτήματα για φορητότητα δεδομένων; 

 

Μπορούμε να αρνηθούμε την αίτησή σας για φορητότητα δεδομένων, όταν η επεξεργασία 

δεν ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Επίσης, αν τα προσωπικά 

δεδομένα που αιτείστε να λάβετε, αφορούν σε περισσότερα από ένα άτομα, ενδέχεται να 

μην μπορέσουμε να σας τα μεταφέρουμε, εάν κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τα δικαιώματα των 

υπολοίπων ατόμων. 

 

Αντιρρήσεις στην επεξεργασία. 

 

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις, για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων που σας αφορούν, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την 

ιδιαίτερη κατάστασή σας  και όταν η επεξεργασία αυτών βασίζεται στο έννομο συμφέρον 

σας ή όταν ο σκοπός επεξεργασίας είναι η απευθείας προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Στην περίπτωση ωστόσο που μπορούμε να παρουσιάσουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους, 

για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας, τα οποία υπερισχύουν των 

συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή αν χρειαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία 

σας, για να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές απαιτήσεις σας, διατηρούμε το 
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δικαίωμα να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουμε την 

υποχρέωση να παύσουμε να τα επεξεργαζόμαστε για αυτούς τους σκοπούς. 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 

• Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζει τους σκοπούς 

και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε μόνος του είτε με 

άλλους.  

• Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες που αφορούν σε 

ένα άτομο, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρήση αυτών των 

πληροφοριών. 

• Ως "Επεξεργασία" νοείται οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε 

προσωπικά δεδομένα, όπως, ενδεικτικά, η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δόμηση, 

αποθήκευση, τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη, διαγραφή ή 

καταστροφή. 

• Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων είναι τα προσωπικά δεδομένα που 

αποκαλύπτουν πληροφορίες τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, 

τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικού 

οργανισμού, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, λεπτομέρειες για 

την υγεία, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με 

ποινικές καταδίκες. 


