Ενημέρωση των Μετόχων της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη σχετικά με την Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ακόλουθη πληροφόρηση σκοπό έχει να σας δώσει μια συνολική εικόνα για τον τρόπο
με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για τα
δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός
ΕΕ 2016/679) και τον εθνικό Ν. 4624/2019.
1.
Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και σε ποιόν μπορείτε να
απευθυνθείτε;
Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα σας (Υπεύθυνος
Επεξεργασίας). Η διεύθυνσή μας είναι Λεωφόρος Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι Αττικής.
Για κάθε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε
να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας μας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@europisti.gr. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το
μετοχολόγιο, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ir@europisti.gr .
2. Τι δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό , και με ποια νομική βάση;
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τον Ν. 4624/2019, τον Ν.4548/2018, τους νόμους
2396/1996 και 3756/2009, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων
(εφεξής «Κανονισμός ΣΑΤ»), καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά νομοθέτημα ή
κανονιστική πράξη, για τους σκοπούς που προβλέπονται στα ως άνω νομοθετήματα.
Ειδικότερα, οι μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το
Καταστατικό της και άυλες, ως μετοχές ελληνικής ανώνυμης εταιρίας οι οποίες είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα άρθρα 41 του Ν.4548/2018, 39 του νόμου
2396/1996 και 2 του Κανονισμού ΣΑΤ, ως ισχύουν, προβλέπουν ότι για τις εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές ελληνικών ανωνύμων εταιριών δεν εκδίδονται τίτλοι, αλλά
οι μετοχές καταχωρίζονται στα αρχεία του ΣΑΤ και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα
αρχεία αυτά. Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό ΣΑΤ, δημιουργείται Μερίδα Επενδυτή, στην
οποία καταχωρίζονται, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του μετόχου, τα
στοιχεία του πιστοποιητικού αναγνώρισής του, η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα,
φορολογικά στοιχεία (άρθρο 4 Κανονισμού ΣΑΤ), καθώς και ο αριθμός και το είδος μετοχών
που κατέχει.
Περαιτέρω, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
Α.Ε» (ATHEXCSD), ως Διαχειριστής του ΣΑΤ, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α..,
προωθώντας τα απαραίτητα στοιχεία σας, σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις
διατάξεις του νόμου και του Κανονισμού ΣΑΤ. Ιδίως δε μετά το πέρας της εκκαθάρισης κάθε
ημέρας διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ATHEXCSD θέτει στη διάθεση της
Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. τις πράξεις μεταβίβασης που έχουν λάβει χώρα επί των μετοχών
σας.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν.4548/2018 και τον Κανονισμό ΣΑΤ, η
1

ATHEXCSD παραδίδει στην Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση,
έως την ημερομηνία καταγραφής -όπως ορίζεται στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018κατάσταση δικαιούχων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ευρωπαϊκή
Πίστη Α.Ε.Γ.Α.. Περαιτέρω, για τους σκοπούς διανομής μερίσματος και σύμφωνα με τον
Κανονισμό ΣΑΤ, η ATHEXCSD θέτει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.. Αρχείο
Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος. Στο ως άνω αρχείο που διαβιβάζεται στην
Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων μετόχων.
Επίσης, η ATHEXCSD δύναται, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΣΑΤ, να γνωστοποιεί στην
Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. στοιχεία δικαιούχων μετόχων στο πλαίσιο υλοποίησης λοιπών
εταιρικών πράξεων εφόσον αυτές εκτελούνται μέσω του ΣΑΤ, όπως για παράδειγμα,
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διενέργεια δημόσιας πρότασης κ.α.
Πέραν δε των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
για το σκοπό της επικοινωνίας της με τους μετόχους, όπως ενδεικτικά διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητά τηλέφωνα κλπ, καθώς και στοιχεία οικογενειακής
κατάστασης αφενός για σκοπούς εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της
λόγω κληρονομίας ή κληροδοσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του
Κανονισμού στα, αφετέρου για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και για άλλους σκοπούς συμβατούς με τα
ανωτέρω (ιδιαίτερα για την προετοιμασία στατιστικών π.χ. αναφορικά με την τάση για κτήση
μετοχών ή για τον αριθμό των συναλλαγών ή για την απόκτηση συνολικής εικόνας σε ό,τι
αφορά τους βασικούς μετόχους). Επίσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε
συμμόρφωση με άλλες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, όπως για παράδειγμα σύμφωνα με
τη φορολογική νομοθεσία, για τους σκοπούς παρακράτησης φόρου λόγω διανομής
μερίσματος. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση αυτή
είναι οι αντίστοιχες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 6 (1γ) του
ΓΚΠΔ και τον Ν. 4624/2019.
Επίσης,επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε ορισμένες περιπτώσεις για να διαφυλάξουμε
τα δικά μας έννομα συμφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 6 (1στ) του ΓΚΠΔ και τον Ν.
4624/2019.
Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε επεξεργασία δεδομένων σας για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό, που δεν αναφέρεται ανωτέρω, θα λάβετε την απαραίτητη ενημερωση.
3. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Εντός της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
έχουν μόνο οι αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες. Πάροχοι υπηρεσιών και εν γένει
αντιπρόσωποι που συνεργάζονται με την εταιρία μας δύνανται επίσης να έχουν πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα γι’ αυτούς τους σκοπούς. Τέτοιες εταιρίες (π.χ. πάροχοι
υπηρεσιών IT και συνεργάτες που προετοιμάζουν και οργανώνουν τις γενικές συνελεύσεις
των μετόχων) που συνεργάζονται μαζί μας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των
μετόχων μας αποκλειστικά ως μέρος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ως
αναφέρεται ρητώς στη σχετική νομοθεσία (άρθρο 28 ΓΚΠΔ και Ν. 4624/2019). Σε τέτοιες
περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. εξακολουθεί να φέρει ευθύνη για την προστασία
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των προσωπικών σας δεδομένων.
Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οι συνεργάτες μας οφείλουν να
ακολουθούν συνεχώς τις οδηγίες μας. Προκειμένου να είμαστε σίγουροι γι’ αυτό, έχουμε
θέσει αυστηρές συμβατικές ρυθμίσεις και θα προβούμε στη λήψη τεχνικών/οργανωτικών
μέτρων και επιπλέον ελέγχων όπου απαιτείται.
Αν συμμετέχετε σε γενική συνέλευση μετόχων, τότε σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και τους
νόμους της Κεφαλαιαγοράς, τρίτοι δύνανται να βλέπουν τα προσωπικά σας δεδομένα στη
λίστα των μετόχων.
Επιπλέον τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε. δημόσιες αρχές, μεταξύ των
οποίων την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και το
Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να εκπληρώσουν υποχρεώσεις προβλεπόμενες εκ του
νόμου, σε δικαστικές αρχές και σε εποπτικούς φορείς της Εταιρίας
4. Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες;
Οι παραλήπτες που έχουν δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με δική
τους ευθύνη (π.χ. Αρχές εκπληρώνοντας υποχρεώσεις ενημέρωσης προβλεπόμενες εκ του
νόμου) δύνανται να έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. δεν διαβιβάζει οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα
σε οποιονδήποτε σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό επί του παρόντος. Προσωπικά δεδομένα
διαβιβάζονται μόνο σε παρόχους υπηρεσιών εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
στο μέτρο κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι η υπό εξέταση Τρίτη
χώρα έχει θέσει σε εφαρμογή το κατάλληλο πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα ή παρέχει άλλες κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα (πχ. εσωτερικοί δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή οι τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
5. Για πόσο χρόνο θα είναι αποθηκευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα;
Στο μέτρο κατά το οποίο δεν έχουμε υποχρέωση να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, η οποία
να απορρέει από νόμο (π.χ. υποχρέωση διατήρησης δεδομένων, φορολογικοί νόμοι), τα
προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται ή διαγράφονται όταν δεν απαιτούνται πια για
τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Το χρονικό διάστημα διατήρησης των
προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο πρόβλεψης του νόμου,
διατηρούνται για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον εκάστοτε νόμο [π.χ. τουλάχιστον 5
χρόνια για τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ)
596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 για
την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation-MAR)]. Επιπρόσθετα, διατηρούμε
προσωπικά δεδομένα σε εξειδικευμένες περιπτώσεις όπου αυτά είναι απαραίτητα στο
πλαίσιο έγερσης αξιώσεων κατά της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.
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6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων;
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το Ν. 4624/2019, έχετε τα εξής
δικαιώματα:
 Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε από την Ευρωπαϊκή
Πίστη επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται
επεξεργασία και αν ναι, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα και ποιοι είναι οι
αποδέκτες τους.
 Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών στα δεδομένα σας.
 Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας από τα αρχεία
της Ευρωπαϊκής Πίστης, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον
απαραίτητη.
 Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αποδεδειγμένης
ανακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λ.π.
 Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη
τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις
περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αντιτάσσεστε, στην επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, η
Ευρωπαϊκή Πίστη δεν θα υποβάλλει πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε
επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,
οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας
ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της.
Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικού e-mail
προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@europisti.gr. Σε περίπτωση απαίτησης
επιπλέον ενεργειών και αντιγράφων από σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη μπορεί να επιβάλει την
καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα
λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος σας το αργότερο εντός τριάντα
(30) ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για
τους αντικειμενικούς και νομικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Κατόπιν
ενημέρωσής σας από την Ευρωπαϊκή Πίστη, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά
δύο μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος
και του αριθμού των αιτημάτων.
Επιπροσθέτως, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών
παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.
115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στο
contact@dpa.gr. Τέλος, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής.
Για την Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ
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