
 

 

Ενημέρωση  
για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

 
Με την παρούσα δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος Α.Ε.  συλλογή και επεξεργασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) των προσωπικών μου 
δεδομένων που έχω συμπληρώσει στην παρούσα φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».  
 
 
Ειδικότερα ενημερώθηκα για τα κάτωθι:  
 
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  
 
Στο πλαίσιο ανταπόκρισης στο παρόν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
υποβάλλω, η Τράπεζα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα προβεί στη συλλογή, τήρηση 
και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και ο ίδιος 
δηλώνω στην παρούσα φόρμα, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα για το σκοπό 
της επεξεργασίας. 
  
 Σκοπός επεξεργασίας 
 

Η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, έχει ως σκοπό αποκλειστικά και μόνο 

την  παροχή υποστήριξης που επιθυμώ να λάβω στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Εξοικονομώ 2021», για τις κατηγορίες που έχω επιλέξει στην παρούσα φόρμα 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

  
Αποδέκτες των δεδομένων  
 
Επιπλέον, δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι, εφόσον έχω επιλέξει κάποια από τις 
κατηγορίες 1-4 αναφορικά με το θέμα για το οποίο επιθυμώ υποστήριξη, αποκλειστικά 
και μόνο για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνω 
στην παρούσα φόρμα θα διαβιβαστούν σε Εταιρεία - συνεργάτη της Τράπεζας για το 
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»  που αναφέρεται ακολούθως: 
  
Εταιρεία: "PLANET Α.Ε Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών" 
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 64, Αθήνα 
Είδος Εταιρείας: Ανώνυμη Εταιρεία 
Α.Φ.Μ. Εταιρείας, ΔΟΥ:  Α.Φ.Μ. 094212174, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 

η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, για λογαριασμό και κατ’ εντολή της 
Εθνικής Τράπεζας και η οποία θα αναλάβει να μου παρέχει το είδος της  υποστήριξης 
για το οποίο εκδηλώνω ενδιαφέρον με την παρούσα φόρμα. 
 
Τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά για 
τον ανωτέρω σκοπό και δεν διαβιβάζονται σε άλλα τρίτα πρόσωπα, πλην της παραπάνω 
αναφερθείσας Εταιρείας, με την εξαίρεση τυχόν υποχρέωσης διαβίβασης αυτών 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.  
 
  



 

 

Χρόνος διατήρησης δεδομένων  
 
Οι πληροφορίες που  με αφορούν και περιέχονται στη φόρμα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος θα διατηρηθούν στο αρχείο της Τράπεζας για όσο χρονικό διάστημα 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, και σε κάθε περίπτωση 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.  
 
Τα δικαιώματά μου 
 
Ως υποκείμενο των δεδομένων μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματα που προβλέπονται 
στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.  
 
Ειδικότερα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, έχω το δικαίωμα πρόσβασης 
στα προσωπικά μου δεδομένα, μπορώ δηλαδή να αιτηθώ αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και τα οποία επεξεργάζεται η Τράπεζα κατά 
τα ανωτέρω, το δικαίωμα να ζητήσω τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών μου 
δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσω τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της 
επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου, εναντίωσης στην επεξεργασία 
αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες. Σε περίπτωση δε που θεωρώ ότι τυχόν θίγεται η προστασία των 
προσωπικών μου δεδομένων, μπορώ να προσφύγω, εφόσον επιθυμώ και στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μου, θα  υποβάλλω το αίτημά μου, 
χρησιμοποιώντας τα ειδικώς διαμορφωμένα έντυπα της Τράπεζας, σε οποιοδήποτε 
Κατάστημα της ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@nbg.gr.  
 
Για την πλήρη ενημέρωσή μου σχετικά με την προστασία των προσωπικών μου 
δεδομένων, μπορώ να ανατρέξω στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων 
της Τράπεζας καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας 
(https://www.nbg.gr).  
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