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Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την 
επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη 

συναφή ελληνική νομοθεσία. 

Οι εταιρείες Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Eurolife FFH 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (εφεξής «Οι Εταιρείες»), θεωρώντας την 
προστασία των δεδομένων σας σαν ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας, σας  ενημερώνουν, ως υπεύθυνοι 
επεξεργασίας και με την ιδιότητα σας ως συνεργάτες, και επισκέπτες/χρήστες των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
1. Τι δεδομένα ενδέχεται να συλλέξουμε;  
• Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, δεδομένα αυθεντικοποιήσης 

(σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας) ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ.  
• Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού 

τηλεφώνου κ.λπ.  
• Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies (αναλυτικά η 

πολιτική των cookies https://www.eurolife.gr/politiki-cookies), πληροφορίες σχετικά με τον 
φυλλομετρητή ( browser), δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα 
οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα 

• Δεδομένα επαγγελματικών σας ικανοτήτων: βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, 
επαγγελματικές πιστοποιήσεις, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, εκπαιδεύσεις που έχετε 
παρακολουθήσει, επαγγελματική εμπειρία κλπ. 

• Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών 
τραπεζικών καρτών κ.λπ., είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεών σας προς 
τις Εταιρείες, είτε για την πίστωση σε αυτούς άλλων αποδοτέων σε εσάς ποσών, δεδομένα που 
αφορούν σε ενήμερες ή σε καθυστέρηση οφειλές πάσης φύσεως, εφόσον συναινέσετε. 

2. Από πού συλλέγονται τα δεδομένα; 
Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται, 
προέρχονται: 
• από κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρεία μας  είτε κατά τη διαδικασία της 

αυθεντικοποιήσης σας ή εγγραφή σας στην υπηρεσία μας, είτε κατά το στάδιο της αλληλεπίδρασης 
με αυτές, είτε μέσω του φυλλομετρητή (browser) ή της συσκευή σας,  

• είτε από τον αιτούντα-υποκείμενο των δεδομένων απευθείας 
• είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες, συμβούλους  
3. Γιατί τα συλλέγουμε και πώς τα επεξεργαζόμαστε; 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που  συλλέγουμε θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από 
εμάς ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, για τους 
κάτωθι σκοπούς: 

• Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μαζί 
σας και  την ομαλή λειτουργία αυτής.  

• Τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά των 
Εταιρειών και των συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Για την 
πρόληψη της απάτης ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

• Την ενημέρωση σας για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες των Εταιρειών ή των συνδεδεμένων με 
αυτών εταιρειών ή τρίτων  και την προώθησή τους, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.  

• Την αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης  
• Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υπηρεσίας η επεξεργασία ενδέχεται να αφορά την αυθεντικοποίηση 

σας στην υπηρεσία, την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας, την προστασία της εταιρείας. 
• Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 

βελτίωσης των υπηρεσιών μας. 
4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας; 
• Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό 

διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο 
(γενική παραγραφή).  

• Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από 
την απόρριψη της σχετικής ασφάλισης. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις μας υποχρεώνουν 
σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα 
χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου 
αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου εταιρειών 
της Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών που σας αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται από αυτήν 
παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν 
υπογραφή (-ές) των υποκειμένων, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα μπορεί, 
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μετά την πάροδο πενταετίας, να τηρούνται σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή. Μετά την πάροδο των 
ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.  

• Στην περίπτωση ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα στοιχεία που συλλέγονται θα διατηρούνται μόνο 
για τον απαραίτητο χρόνο για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας. Δεδομένα αλληλεπίδρασης με την 
υπηρεσία ενδέχεται να διατηρούνται έως και δέκα(10) χρόνια χωρίς να είναι διαθέσιμα για άμεση 
επεξεργασία.  

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων; 
• Η διοίκηση και οι απασχολούμενοι στις Εταιρείες, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και 

λειτουργία της/των σύμβασης (-εων). 
• Συνεργαζόμενοι με τις Εταιρείες σύμβουλοι κάθε φύσης (νομικοί, οικονομικοί ,διαχείρισης 

ασφαλιστικών περιστατικών κ.λπ.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και πάροχοι υπηρεσιών 
ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της 
τήρησης του απορρήτου. 

• Άλλες ασφαλιστικές ή/και αντασφαλιστικές εταιρείες εφόσον υπάρχει σχετικό έννομο συμφέρον. 
• Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων των Εταιρειών, είτε όταν προβλέπεται 

από  διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, τα δεδομένα σας μπορεί να 
μεταβιβαστούν σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009 όπως εκάστοτε ισχύει, 
δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, 
φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς  τρίτους. 
Οποιαδήποτε κατά τα ανωτέρω πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε 
αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

6. Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας; 
Ο Όμιλος Eurolife εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών προκειμένου να παρέχει  
την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό, χρησιμοποιούνται 
τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα 
(διαδικασίες και πολιτικές ασφάλειας, σύσταση αρμόδιων οργάνων κλπ). 
7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε; 
• Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, τηρούμε 

και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους. 
• Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και 

ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης. 

• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή και να 
αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών, η ικανοποίηση όμως τέτοιων αιτημάτων, 
εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη λειτουργία σύμβασης, 
ανεξάρτητα αν χορηγήθηκαν από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ 
μέρους σας καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς 
όρους. 

• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον είτε έχει 
παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν 
στην κατάρτιση και λειτουργία ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε την απόδειξη ή θεμελίωση ή 
τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτή. 

• Παράλληλα με αυτά έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που μας έχετε 
παράσχει, σε άλλη εταιρεία.  
Επίσης έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα δικαιώματά σας με 
οποιονδήποτε τρόπο.  
Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει στο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9303800 ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση dpo@eurolife.gr. 
Θα λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σας και θα σας 
απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερών, και μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα σας 
ενημερώσουμε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις 
εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν και ενδέχεται να υπάρχει 
χρέωση αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης του δικαιώματος που 
συνεπάγεται κόστος από την πλευρά μας. 

8. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων; 

Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: dpo@eurolife.gr.  
9. Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτη χώρα 
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο 
φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κυρωθείσες με 
ελληνικό νόμο, ενδέχεται να προβαίνουμε σε διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες 
εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών. 
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