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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 
 

 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132, Χανιά (εφεξής η 
«Τράπεζα»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών 
Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, παρέχει με την 
παρούσα δήλωση στους Συνεταίρους της, ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία 
υποβάλλονται τα προσωπικά τους δεδομένα. 

ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ; 

Η Τράπεζα επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 

 στοιχεία ταυτοποίησης και νομιμοποίησης,  

 δημογραφικά στοιχεία, 

 στοιχεία επικοινωνίας, 

 επαγγελματικά στοιχεία, 

 στοιχεία λογαριασμού και 

 στοιχεία, που απορρέουν από τη συμμετοχή σας σε συνεδριάσεις και στις εργασίες  των αρμόδιων 
εταιρικών οργάνων. 

Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την Τράπεζα για κάθε τυχόν μεταβολή των 
ως άνω στοιχείων σας. 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 

Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς: 
α) Στο πλαίσιο απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας σας ως Συνεταίρου, για την άσκηση των 
δικαιωμάτων, που απορρέουν από την ως άνω ιδιότητά σας και ενημέρωσής σας στα πλαίσια αυτής, καθώς 
και την καταβολή μερίσματος.  
β) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με τις υποχρεώσεις της, που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και προς προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;  

Η Τράπεζα ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες Εποπτικές, Αστυνομικές, 
Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές ή και τρίτους, όπου επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν 
λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.  

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 

Η Τράπεζα  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα από την έναρξη της ιδιότητας σας ως Συνεταίρου και καθ’ 
όλη τη διάρκεια διατήρησής της και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση αυτής για όσο χρονικό διάστημα 
ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εφόσον είναι απαραίτητο για τη 
θεμελίωση ή υπεράσπιση έννομης αξίωσης.  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ; 

Σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης  στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσετε 
τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της 
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επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων σας, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και 
εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω 
δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημα σας, σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας ή 
αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας στο email 
dpo@chaniabank.gr ή στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132 Χανιά.  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι 
τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα ακόλουθα στοιχεία: www.dpa.gr, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 
23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
contact@dpa.gr  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η Τράπεζα δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας 

των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό 

πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστοτόπο της 

Τράπεζας www.chaniabank.gr και θα είναι διαθέσιμη και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας. 

http://www.dpa.gr/
http://www.chaniabank.gr/

