ΕΘΝΘΙΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Προζηαζία Δεδομένων Προζωπικού Χαρακηήρα
Η δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ επηζθέπηε /ρξήζηε ηνπ Δηθηπαθνχ
καο ηφπνπ δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηφζν ηνπ
ειιεληθνχ φζν θαη ηνπ θνηλνηηθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ηηο Απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Χαξαθηήξα.
Οπνηαδήπνηε ελδερφκελε κειινληηθή κεηαβνιή ηνπ σο άλσ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ζα απνηειέζεη
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. ε θάζε πεξίπησζε ε Εζληθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο Α.Ε. δηαηεξεί ην δηθαίσκα
αιιαγήο ησλ φξσλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ζχκθσλα κε
ην εθάζηνηε ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Οη επηζθέπηεο /ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ παξαθαινχληαη
λα ειέγρνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο ελ ιφγσ φξνπο γηα ηπρφλ αιιαγέο, θαζψο ε ζπλερήο
ρξήζε ηνπ ζπλεπάγεηαη φηη απνδέρνληαη φιεο ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ.
Η Εζληθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο Α.Ε. (Αηφινπ 86, 102 32 Αζήλα, ηει. 210-3341000), σο ππεχζπλνο
επεμεξγαζίαο, ζπιιέγεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ επηζθεπηψλ /ρξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ, κφλν
φηαλ απηνί νη ίδηνη εθνπζίσο ηα παξέρνπλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο
ειεθηξνληθά (π.ρ. ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο i-bank Internet Banking θαη Mobile Banking, ππνβνιή αηηήκαηνο
επηζθέπηε /ρξήζηε γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο ελεκέξσζε γηα πξντφληα θαη /ή ππεξεζίεο, ππνβνιή
ζρνιίσλ /ππνδείμεσλ εθ κέξνπο ησλ επηζθεπηψλ /ρξεζηψλ). Πξνζσπηθά ζηνηρεία είλαη ηα ζηνηρεία πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ή ηελ επηθνηλσλία κε θάπνην άηνκν
θαζψο θαη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ελ ιφγσ άηνκν. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέγνληαη ζην
δηθηπαθφ καο ηφπν εμαξηψληαη απφ ηελ αηηνχκελε θάζε θνξά απφ ηνλ επηζθέπηε/ ρξήζηε ππεξεζία θαη
κπνξεί λα είλαη νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, αξηζκφο ηαπηφηεηαο, ειηθία, θχιν, επάγγεικα, Αξηζκφο
Φνξνινγηθνχ Λεηξψνπ, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail). Ιαηά πεξίπησζε
θαη αλάινγα κε ηελ αηηνχκελε ππεξεζία πξνβιέπεηαη πξναηξεηηθή ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ απφ ηα
πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία απφ ηνλ επηζθέπηε /ρξήζηε.
Η Εζληθή Σξάπεδα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη θξνληίδεη γηα ηε ζεκηηή θαη λφκηκε ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιή ηήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε
ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Μ. 2472/1997, δηαθπιάζζνληαο ην απφξξεην θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο.
Η Εζληθή Σξάπεδα είλαη δπλαηφλ λα επεμεξγάδεηαη ηκήκα ή ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη
νη επηζθέπηεο /ρξήζηεο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά θαζψο θαη γηα
ιφγνπο ζηαηηζηηθνχο θαη βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ - πιεξνθνξηψλ. Οη επηζθέπηεο / ρξήζηεο
ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ πνπ παξέρνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηελ
Σξάπεδα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά απφ ηελ Σξάπεδα, ηηο ζπγαηξηθέο ηεο θαη ηηο κε θάζε κνξθή
ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ Σξάπεδα εηαηξείεο πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, γηα ηνπο
αλσηέξσ ζθνπνχο.
Η Εζληθή Σξάπεδα δε ζα δηαζέζεη πξνο πψιεζε ή άιισο δηαβηβάζεη ή δεκνζηνπνηήζεη πξνζσπηθά ζηνηρεία
ησλ επηζθεπηψλ /ρξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ ζε ηξίηνπο, εθηφο απφ ηνπο σο άλσ αλαθεξφκελνπο,
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ επηζθέπηε /ρξήζηε, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ λνκηθψλ
ππαγνξεχζεσλ θαη πξνο ηηο αξκφδηεο θαη κφλν αξρέο.

ε θάζε πεξίπησζε ν επηζθέπηεο / ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη
αληίξξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δηφξζσζεο) ζρεηηθά κε ηπρφλ ηεξνχκελα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηπρφλ αίηεκά ηνπ
ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη εγγξάθσο πξνο ηελ ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ Α.Ε., Σνκέαο
Εμππεξέηεζεο Πειαηείαο (fax. 210-3347740, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε CUSTOMER.SERVICE@NBG.GR ).
Ο παξψλ δηθηπαθφο ηφπνο πεξηιακβάλεη ζπλδέζκνπο (links) πξνο άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο νη νπνίνη
βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ηξίησλ θνξέσλ (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη
ε Εζληθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο Α.Ε. γηα ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα ηνπο νπνίνπο απηνί νη δηθηπαθνί ηφπνη αθνινπζνχλ.
Cookies
Η Εζληθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο Α.Ε. κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ησλ επηζθεπηψλ
/ρξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ ρξεζηκνπνηψληαο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο, φπσο cookies ή /θαη ηελ
παξαθνινχζεζε δηεπζχλζεσλ Πξσηνθφιινπ Internet (IP). Σα cookies είλαη κηθξά αξρεία θεηκέλνπ πνπ
απνζεθεχνληαη ζην ζθιεξφ δίζθν θάζε επηζθέπηε /ρξήζηε θαη δελ ιακβάλνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε
εγγξάθνπ ή αξρείνπ απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Χξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ηνπ
επηζθέπηε /ρξήζηε φζνλ αθνξά ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ή /θαη ζειίδσλ ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδνληαη νη πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη
ρξήζηκεο ή δεκνθηιείο, θαζψο θαη γηα λα εθηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο θαη λα
βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηνλ ηχπν
ηνπ θπιινκεηξεηή (browser) πνπ ρξεζηκνπνηεί ν επηζθέπηεο /ρξήζηεο, ην είδνο ηνπ ππνινγηζηή, ην
ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζχζηεκα, ηνπο παξνρείο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο ηέηνηνπ είδνπο.
Επηπιένλ, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζπιιέγεη απηφκαηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
ηνπνζεζίεο πνπ επηζθέπηεηαη ν επηζθέπηεο /ρξήζηεο θαη ζρεηηθά κε ηνπο ζπλδέζκνπο ζε ηζηνρψξνπο ηξίησλ
πνπ ελδέρεηαη λα επηιέμεη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο Α.Ε.
Ο επηζθέπηεο /ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κπνξεί λα ξπζκίζεη ην πξφγξακκα ηνπ γηα πινήγεζε ζην
Δηαδίθηπν (web browser) θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε είηε λα ηνλ πξνεηδνπνηεί γηα ηε ρξήζε ησλ cookies ζε
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο είηε λα κελ επηηξέπεη ηελ απνδνρή ηεο ρξήζεο cookies ζε θακία πεξίπησζε. Γηα ην
ζθνπφ απηφ κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο νδεγίεο ηνπ θπιινκεηξεηή δηθηχνπ ηνπ ή ζηελ νζφλε βνήζεηαο γηα λα
πιεξνθνξεζεί πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Internet Explorer,
κπνξεί λα κεηαβεί ζην Tools /Internet Options /Security and Privacy γηα λα πξνζαξκφζεη ην θπιινκεηξεηή
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο /ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε cookies γηα ηελ
αλαγλψξηζή ηνπ απηφ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηε δπλαηφηεηα παξνρήο απφ ηελ Σξάπεδα νξηζκέλσλ
ππεξεζηψλ (π.ρ. δελ ζα είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ i-bank Internet Banking θαη Mobile
Banking) ή πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα απηφλ.
εκεηψλεηαη ηέινο φηη ε Σξάπεδα δχλαηαη λα αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ Google
Analytics, θαη κάιηζηα ηνπ Display Advertising αμηνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Remarketing
(επαλαιεπηηθφ κάξθεηηλγθ), πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη/ή ππεξεζηψλ ηεο
ζην δηαδίθηπν. Εηδηθφηεξα, ηξίηνη πξνκεζεπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Google, εκθαλίδνπλ
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηεο Σξάπεδαο ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν. Η Σξάπεδα θαη ηξίηνη
πξνκεζεπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Google, ρξεζηκνπνηνχλ cookies (φπσο ην cookie ηεο Google
Analytics) ή cookies ηξίησλ κεξψλ (φπσο ην DoubleClick cookie) απφ θνηλνχ γηα ηελ ελεκέξσζε,
βειηηζηνπνίεζε θαη εμππεξέηεζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο επηζθέςεηο θάπνηνπ
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο. Οη επηζθέπηεο / ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ δχλαληαη λα δειψλνπλ
φηη δελ επηζπκνχλ λα είλαη απνδέθηεο ζρεηηθψλ κελπκάησλ θαη λα εμαηξνχληαη κειινληηθά απφ ζρεηηθέο
ελέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ Display Advertising θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ Google Display
Network ρξεζηκνπνηψληαο ηα Ads Settings (Ρπζκίζεηο Δηαθεκίζεσλ) ή λα ελεξγνπνηνχλ, εθφζνλ ην
επηζπκνχλ, ην Google Analytics opt-out browser add-on, κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (αλαδεηψληαο ηπρφλ πεξαηηέξσ ζπλδξνκή ζην ζχλδεζκν
https://support.google.com/chrome/answer/187443?hl=en).

