ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ιδιότητα

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ^ ΕΓΓΥΗΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
Α1α Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λ.π.)1
Α1β Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης1
Α1γ Ονοματεπώνυμο
Α1δ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
Α1ε ΑΦΜ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΥ
Α2α Ταχυδρομική διεύθυνση κύριας κατοικίας
Α2β Αλλη επιθυμητή ταχυδρομική διεύθυνση2
Α2γ Αριθμός Τηλεφώνου επικοινωνίας
Α2δ Άλλος αριθμός Τηλεφώνου επικοινωνίας2
Α2ε Προσωπική Ηλεκτρονική Διεύθυνση2
Α2στ Επικοινωνία μέσω αντικλήτου
ΝΑΙ
(στην περίπτωση που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνετε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία Α3γ
ΟΧΙ
έως Α3ε)

□
□

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ (εφόσον ορίζεται)
Α3α Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία και όνομα εκπροσώπου
Α3β Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
ΑΦΜ
Α3γ Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας
Α3δ Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας
Α3ε Ηλεκτρονική Διεύθυνση2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
Α4

Οικογενειακή κατάσταση

Α5

Ημερομηνία γέννησης

Α6 Αριθμός τέκνων/οικο νομικά εξαρτημένων μελών
Α7α Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση (σημειώσατε ΝΑΙ αν εργάζεστε/ΟΧΙ εάν δεν εργάζεστε/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ,
εάν λαμβάνετε σύνταξη)

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ

□
□
□

Α7β

Κλάδος/επιχείρηση/ειδικότητα απασχόλησης (π.χ. εκπαιδευτικός, πολιτικός μηχανικός, ξεναγός, διοικητικός
υπάλληλος στον κλάδο επικοινωνιών)

Α7γ

Σχέση εργασίας (Μισθωτός/αυτοαπασχολούμενος κ.ο.κ)

Α7δ

Έτη/μήνες στην τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση

Α7ε

Προηγούμενη απασχόληση (εφόσον δεν εργάζεστε)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (3)

(1): Συμπληρώνεται από ίδρυμα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας στον δανειολήπτη/εγγυητή
(2): Προαιρετική συμπλήρωση
(3): Αναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ζητήματα που μπορεί να εντάσσουν το δανειολήπτη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
Τόπος υπογραφής:
Ημερομηνία υπογραφής:
Υπογραφή:
Ονοματεπώνυμο:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013
Μέρος Β: ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ιδίου
Στοιχεία
τελευταίου
έτους
Β1
Β2
Β3

Αποδοχές από εργασία ή σύνταξη (προ φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών)
Καθαρές αποδοχές (μετά τους φόρους και
εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία)
Επιδόματα από φορείς δημοσίου
τομέα/κοινωνικούς φορείς

Β4

Επιδόματα διατροφής

Β5α

Εισόδημα από ακίνητα χωρίς βάρη από
εμπράγματες εξασφαλίσεις

Β5β

Εισόδημα από ακίνητα με βάρη από
εμπράγματες εξασφαλίσεις (πχ έχει εγγραφεί
προσημείωση από ίδρυμα)

Β6
Εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία εκτός από
ακίνητα (π.χ τόκοι καταθέσεων, μερίσματα)
Λοιπά Εισοδήματα
Β
Σύνολο Εισοδήματος
(2): Προαιρετική συμπλήρωση

Εκτιμώμενες
μεταβολές

συζύγου (2)
Στοιχεία
Τελευταίου
έτους

Εκτιμώμενες
μεταβολές

Μέρος
Γ: ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013
Ακίνητα (Είδος/χρήση:
κατοικία, εξοχικό, Κατοικία
μισθωμένη, εμπορική χρήση)

(1): Προαιρετική συμπλήρωση

Αντικειμενική Εμπορική
Αξία
Αξία (1)

Τοποθεσία (Νομός,
Δήμος, Οδός)

Εκταση

Έτος
κτήσης

Τρόπος κτήσης
(δωρεά, κληρονομιά,
αγορά,γονική
παροχή)

Είδος
κυριότητας

Υπαρξη βάρους
(προσημείωση, υποθήκη,
δέσμευση)

ΟΙγητιριίΒ Βαη[ς

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013
Μέρος Δ : ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Είδος Περιουσιακού
Στοιχείου
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4

Καταθέσεις*
Αυτοκίνητο (-α) Ι.Χ.
Ασφάλεια ζωής
Μετοχές/τίτλοι (1)

Δ5

Άλλο (2)

Δ6

Σύνολο
(1): Διευκρινίστε
(2): Διευκρινίστε

Αξία σε ευρώ

Αριθμός
λογαριασμού

Είδος (προθεσμιακή,
ταμ/ρίου κλπ)

Όνομα Ιδρύματος

Ετος Απόκτησης

Ελεύθερο Βαρών (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013
Μέρος Ε : ΟΦΕΙΛΕΣ

Είδος οφειλής

Ελληνικό Δημόσιο
Ασφαλιστικά
Ταμεία

Ιδιωτική Ασφάλιση

Τράπεζες

Λοιποί ιδιώτες

Υψος ληξιπρόθεσμης
οφειλής

Ύψος άληκτου μέρους
οφειλής

Ημερομηνία Λήξης
οφειλής

Ύψος μηνιαίας καταβλητέας
δόσης

Είδος Εξασφάλισης

Δηλώσεις - Συναινέσεις - Γνωστοποιήσεις:
-Ο υπογράφων δηλώνει υπεύθυνα ότι
Α) όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν στην οικονομική του
κατάσταση και τη συναλλακτική του συμπεριφορά είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη. Παράλληλα,
δεσμεύεται ότι θα δηλώσει εγγράφως στην Τράπεζα κάθε τυχόν μεταβολή των οικονομικών του
δεδομένων, το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.
Β) ενημερώθηκε από την Τράπεζα για την εκ μέρους της συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο
και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, τα
οποία ο/η ίδιος/α δηλώνει στην παρούσα, όπως και αυτών που θα προκύψουν για τους σκοπούς της
αιτούμενης συνεργασίας του και της συνολικής συναλλακτικής σχέσης του με την τελευταία, και για
τη χρήση των ως άνω δεδομένων του από την Τράπεζα και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με αυτή
εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της για τον προαναφερόμενο σκοπό.
Γ) ενημερώθηκε για τη δυνατότητα της Τράπεζας να αναθέσει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την
ενημέρωσή του για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές (σύμφωνα με τον Ν. 3758/2009, όπως ισχύει)
γνωστοποιώντας στα πρόσωπα αυτά όσα προσωπικά στοιχεία μου απαιτούνται για το σκοπό αυτό,
πάντοτε στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.
Δ) ενημερώθηκε ότι σχετικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να ανατρέξει
στη Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας, η οποία είναι
διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.olympusbank.gr).
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κατά τη συμπλήρωση της παρούσας Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (Τ.Ο.Κ.) για
χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 όπως
ισχύει ή/και κατά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να μας
γνωστοποιήσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη φυλετική ή
εθνοτική καταγωγή, και δεδομένα υγείας σχετικά με εσάς. Για το λόγο αυτό, θα χρειαστούμε τη
συναίνεση σας για να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε κάποια από τις ως άνω
κατηγορίες και που μας γνωστοποιείτε με σκοπό την εξέταση των περιλαμβανόμενων στην παρούσα
Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση για την έγκριση του αιτήματός σας και τη λήψη των
απαιτούμενων μέτρων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τον ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας. Για
την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες
Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές για την εκπλήρωση υποχρέωσης της Τράπεζας
βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης. Επιπλέον, προσωπικά σας δεδομένα
δύναται να διαβιβαστούν σε Εταιρείες αποκτήσεως απαιτήσεων κατά το Ν.4354/2015, όπως εκάστοτε
ισχύει, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα σε περίπτωση μεταβιβάσεως
(εκχωρήσεως) των απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις. Αποδέκτες των δεδομένων
που ανήκουν σε κάποια από τις ως άνω κατηγορίες δύνανται επιπλέον να είναι φυσικά και νομικά
πρόσωπα, στα οποία η Τράπεζα εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για
λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρείες
διαχειρίσεως απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν.4354/2015), δικηγορικές εταιρείες,
συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες,
ετ αιρείες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων, εταιρείες φυλάξεως και διαχειρίσεως αρχείων, πάροχοι
ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών
πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε
τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τα ειδικώς διαμορφωμένα έντυπα της
Τράπεζας που βρίσκονται στα καταστήματά μας. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της
συγκατάθεσής σας, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είμαστε πλέον σε θέση να αξιολογήσουμε
όσα περιλαμβάνονται και συνοδεύουν το παρόν έντυπο (Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση) στο
πλαίσιο των προβλεπόμενων από τον ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας.
⃝ ΣΥΝΑΙΝΩ
⃝ ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ
-Επίσης, δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που περιλαμβάνονται
στο παρόν έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο μέλλον, είναι
αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση των οικονομικών του δεδομένων για τους σκοπούς εφαρμογής του

Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.
-Επιτρέπει στην Τράπεζα να επεξεργάζεται τα δεδομένα που απορρέουν από το παρόν έντυπο και τα
υποβαλλόμενα με αυτό δικαιολογητικά κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο για την αξιολόγηση της
οικονομικής του συμπεριφοράς και ιδίως στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη κανονική εξυπηρέτηση
των οφειλών του και πάντως για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή τους.
- ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr) τηρεί τα παρακάτω αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς:
-Αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων
-Αρχείο Υποθηκών-Προσημειώσεων
-Αρχείο συγκέντρωσης χορηγήσεων
-Σύστημα βαθμολόγησης συναλλακτικής συμπεριφοράς
Η Τράπεζα δύναται να αναζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για την φερεγγυότητα μου από το αρχείο
αθέτησης υποχρεώσεων και το αρχείο υποθηκών και προσημειώσεων που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.
Η Τράπεζα διαβιβάζει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία τα διατηρεί για
το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα στο διατραπεζικό της αρχείο.
Για την πρόσβαση στα δεδομένα των Αρχείων Αθέτησης Υποχρεώσεων και Υποθηκών-Προσημειώσεων
δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (αποφάσεις Αρχής 109/1999 και
24/2004).
Έχοντας κατά τα ανωτέρω ενημερωθεί, αναφορικά με:
- την πρόσβαση της Τράπεζας στα δεδομένα μου που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο
Συγκέντρωσης Χορηγήσεων:
⃝ ΣΥΝΑΙΝΩ
⃝ ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ
- την πρόσβαση της Τράπεζας στο Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής μου Συμπεριφοράς.
⃝ ΣΥΝΑΙΝΩ
⃝ ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ
Η ανωτέρω συγκατάθεση μου ισχύει για κάθε εφεξής συναλλακτική σχέση μου με την Τράπεζα και
μέχρι την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής ή την ανάκληση της.
-Επίσης, δηλώνει ότι ενημερώθηκε για το δικαίωμα της Τράπεζας να αντλεί πληροφορίες από το
Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για την
αθέτηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, με σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των
συναλλαγών και ειδικότερα τον έλεγχο της φερεγγυότητας των προσώπων στα οποία τα δεδομένα
αφορούν.
-Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΔΕΚ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας η Τράπεζα θα τηρεί
πλήρες αρχείο των οικονομικών και λοιπών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της για την αξιολόγηση του
υπογράφοντος με σκοπό την υποβολή κατάλληλης πρότασης ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης των
οφειλών του για τουλάχιστον έξι (6) έτη από την ημερομηνία που κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή
της και τουλάχιστον για έξι (6) έτη μετά τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας ή για όσο χρόνο
απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- Η Τράπεζα δεν θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους με εξαίρεση την
εφαρμογή σχετικών νομικών υποχρεώσεων προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές, όπως ο νόμος ορίζει,
αλλά και σε εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς
επιμελητές, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν σε
ενήμερες οφειλές ή καθυστερήσεις του δανειολήπτη, καθώς και στην καταγγελία από την Τράπεζα της
συμβατικής σχέσης με τον δανειολήπτη στην : ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, 15
125 Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700, www.tiresias.gr.
- Η Τράπεζα δύναται να αναθέσει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την ενημέρωσή μου (ως
οφειλέτη / εγγυητή) για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές (σύμφωνα με τον ν. 3758/2009, όπως ισχύει)
γνωστοποιώντας στα πρόσωπα αυτά όσα προσωπικά στοιχεία μου απαιτούνται για το σκοπό αυτό,
πάντοτε στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.
- Κάθε πελάτης / φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την
Τράπεζα, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα :
α) Δικαίωμα ενημέρωσης. Να ενημερώνεται για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα
δεδομένα του,
β) Δικαίωμα πρόσβασης. Να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα που τηρεί και επεξεργάζεται η Τράπεζα,
γ) Δικαίωμα διόρθωσης. Να ζητήσει διόρθωση ή και συμπλήρωση τυχόν ανακριβών προσωπικών του
δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο, από το

οποίο προκύπτει η ανάγκη αυτή,
δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των
δεδομένων του, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
ε) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Να αρνηθεί ή να αντιταχθεί, ανά πάσα στιγμή, στην
επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα θα πρέπει να σταματήσει
την επεξεργασία, εκτός αν αποδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των
δικαιωμάτων και ελευθεριών του πελάτη.
στ) Δικαίωμα διαγραφής. Να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, το οποίο μπορεί
να ικανοποιηθεί υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων Τράπεζας για
τη τήρησή τους, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
ζ) Δικαίωμα φορητότητας. Να ζητήσει από την Τράπεζα λάβει σε προσβάσιμη και αναγνώσιμη μορφή
ή να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Η
ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων της Τράπεζας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση του καθήκοντος
της προς το δημόσιο συμφέρον.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο πελάτης δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα,
χρησιμοποιώντας τα ειδικά διαμορφωμένα έντυπα της Τράπεζας, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της
Τράπεζας.
-Για την άσκηση των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων του, ο πελάτης δύναται να απευθύνεται:
στο δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο Άσκησης
Δικαιωμάτων πελάτη, που θα του παρασχεθεί.
– εγγράφως, στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Τράπεζας, επί της οδού Μεγάλου
Αλεξάνδρου 7, Δράμα, ΤΚ 66132, γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dpo@olympusbank.gr
Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στο αίτημα
του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να
παραταθεί για τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση
της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των
αιτημάτων, οπότε η Τράπεζα θα ενημερώνει τον Πελάτη εντός της προθεσμίας των τριάντα (30)
ημερών, για τους λόγους που δεν ενήργησε, και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και άσκησης
δικαστικής προσφυγής.
Η άσκηση των δικαιωμάτων του πελάτη δεν συνεπάγεται επιβάρυνση του. Σε περίπτωση όμως που τα
αιτήματα του είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται να
ζητήσει από τον πελάτη την ανάληψη του σχετικού κόστους, ενημερώνοντας τον σχετικά, είτε
αρνούμενη να ανταποκριθεί σ΄αυτά.
Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης θεωρεί ότι θίγεται η προστασία των προσωπικών του δεδομένων,
έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :
Ιστοσελίδα : www.dpa.gr
Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 1-3 ΤΚ 11523 Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο : 2106475600
Fax : 2106475628
Ο ΔΗΛΩΝ:
Τόπος:………………………………………
Ημερομηνία:……………….. ώρα :……...
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως)
………………………………………………..

