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Η αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο ΑΕ», ε
νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Αηφινπ αξ. 86), κε Α.Φ.Μ. 094014201 ηεο Δ.Ο.Υ.
Φ.Α.Ε. Αζελψλ, κε αξ. Γ.Ε.ΜΗ. 237901000 (ζην εμήο: ε «Τξάπεδα»), ππφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζην
πιαίζην θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΕΕ) 2016/679 ηνπ Επξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 (ζην εμήο: «Γεληθφο
Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ» ή «ΓΚΠΔ»), ηνλ Ν. 4624/2019 θαη ελ
γέλεη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, κε ην παξφλ παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ελεκέξσζε γηα ηελ επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ή
ππήξμαλ εγγεγξακκέλνη κέηνρνη ηεο Τξάπεδαο, πνπ εθάζηνηε έρνπλ ηε κεηνρηθή
ηδηφηεηα ζηελ Τξάπεδα, ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ
θαζψο επίζεο θαη ησλ ελερπξνχρσλ δαλεηζηψλ ησλ κεηφρσλ, νπνηνπδήπνηε έρεη
δηθαίσκα ςήθνπ θαη ελ γέλεη αληιεί ή/θαη αζθεί δηθαηψκαηα επί ησλ κεηνρψλ ηεο
Τξάπεδαο, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ησλ αζθνχλησλ ην δηθαίσκα ςήθνπ
εθπξνζσπψληαο λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη φζσλ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε
ηδηφηεηα ζηελ απφ απφζηαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο
0εο νπλίνπ 2020, θαζψο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή, κεηά δηαθνπή ή επαλαιεπηηθή
απηήο, (εθεμήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο φιεο νη σο άλσ θαηεγνξίεο θπζηθψλ
πξνζψπσλ ζα θαινχληαη απφ θνηλνχ νη «Μέηνρνη» θαη έθαζηνο εμ απηψλ ν
«Μέηνρνο»).
Επηπξφζζεηα, ε Τξάπεδα ελεκεξψλεη, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΠΔ, ηνλ Νφκν 4624/2019 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πέξαλ ησλ Μεηφρσλ,
πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εμ απνζηάζεσο Γεληθή Σπλέιεπζε, φπσο είλαη ηα Μέιε
ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Τξάπεδαο, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Τξάπεδαο, νη
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ειεγθηέο θαη ινηπά ηξίηα πξφζσπα, φηη πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνχλ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απεπζείαο απφ ηα
ελ ιφγσ ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ πνπ
επηδηψθεη ε Τξάπεδα γηα ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία.
Σεκεηψλεηαη φηη σο επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, λνείηαη θάζε πξάμε ή ζεηξά
πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ, ζε
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε ζχλνια δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,
φπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρψξηζε, ε νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε, ε απνζήθεπζε, ε
πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε, ε
θνηλνιφγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιε κνξθή δηάζεζεο, ε ζπζρέηηζε ή ν
ζπλδπαζκφο, ν πεξηνξηζκφο, ε δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή.
Η Τξάπεδα, σο εθδφηξηα ησλ κεηνρψλ, πξνβαίλεη ζε ζχλλνκε επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ Μεηφρσλ, ππφ ηηο πξνεθηεζείζεο ηδηφηεηεο,
πάληνηε γηα λφκηκνπο θαη ζεκηηνχο ζθνπνχο, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο δίθαηεο θαη
δηαθαλνχο επεμεξγαζίαο, εθαξκφδνληαο ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα,
ηεινχζα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ ΓΚΠΔ θαζψο θαη ηνπ εθάζηνηε
ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, έρνληαο πάληνηε ζαλ γλψκνλα θαη πξσηαξρηθφ
κέιεκα ηε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.
Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ε Τξάπεδα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο,
πξνβαίλεη δηα ηνπ παξφληνο, ζε ελεκέξσζε ησλ αλσηέξσ θπζηθψλ πξνζψπσλ
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ
ηνπο αθνξνχλ.
(Θ) Οοια δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα ζςλλέγει και επεξεπγάζεηαι η
πάπεζα
Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ Μεηφρσλ πνπ ζπιιέγεη θαη ελ γέλεη
επεμεξγάδεηαη ε Τξάπεδα ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη εμππεξέηεζεο ηεο κεηνρηθήο
ηδηφηεηαο θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιφγσ κεηνρηθή
ζρέζε, είλαη ηα άθξσο απαξαίηεηα, θαηάιιεια, ζπλαθή θαη πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα πνπ πεξηνξίδνληαη ζην αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία.
Ελδεηθηηθά παξαηίζεληαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ
αθνξνχλ ηνπο Μεηφρνπο θαη ηα νπνία ε Τξάπεδα επεμεξγάδεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε
λνκίκσλ ζθνπψλ επεμεξγαζίαο:
(α) Δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηαπηνπνίεζεο, φπσο νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, φλνκα
ζπδχγνπ, εκεξνκελία γέλλεζεο, αξηζκφο θαη αληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή
δηαβαηεξίνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Μ.),
αξκφδηα Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία (Δ.Ο.Υ.), ρψξα θνξνινγηθήο θαηνηθίαο, ηπρφλ
εηδηθή θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε, επάγγεικα/δξαζηεξηφηεηα, ππεθνφηεηα θαη ινηπά
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.
(β) Δεδνκέλα επηθνηλσλίαο, φπσο ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail),
ηειέθσλν ζηαζεξφ θαη θηλεηφ.
(γ) Αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.
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(δ) Αξηζκφο θαη θαηεγνξία κεηνρψλ.
(ε) Κσδηθφο Αξηζκφο Μεξίδαο Επελδπηή ζην Σχζηεκα Άπισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.),
Λνγαξηαζκφο Αμηψλ ζην Σχζηεκα Άπισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.), Αξηζκφο Μεηξψνπ
Μεηφρνπ.
(ζη) Δεδνκέλα αιιεινγξαθίαο κε ηνπο Μεηφρνπο.
(δ) Δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο ν Μέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε
Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Τξάπεδαο θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα, ζηνηρεία
κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνληαη επ’ απηψλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα επί κεηνρψλ.
(ε) Δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο ςήθνπ ηνπ
Μεηφρνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Τξάπεδαο, ζηνηρεία δηαθφξσλ αηηεκάησλ πνπ
ππνβάιινληαη θαηά θαηξνχο ζηελ Τξάπεδα, ππνγξαθή Μεηφρσλ θαη ελ γέλεη
νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.
Τα αλσηέξσ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζπιιέγνληαη είηε απεπζείαο απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο Μεηφρνπο, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ –νη νπνίνη
θαη ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, νχησο ψζηε
ην Μεηξψν Μεηφρσλ λα είλαη πάληνηε ελεκεξσκέλν θαη επηθαηξνπνηεκέλν- είηε απφ
ηξίηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνπο Μεηφρνπο πξφζσπα, είηε απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία
κε ηελ επσλπκία «Ειιεληθφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε.»., ε νπνία σο
δηαρεηξίζηξηα ηνπ Σπζηήκαηνο Άπισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.) ηεξεί ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο
Μεηφρσλ θαζψο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηνρηθή βάζε ηεο
Τξάπεδαο, ηηο ζπλαιιαγέο επί κεηνρψλ θαη ηίζεληαη ππφςηλ ηεο Τξάπεδαο, κέζσ
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ Σπζηήκαηνο Άπισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.).
Η Τξάπεδα γλσζηνπνηεί ζηνπο Μεηφρνπο, φηη γηα ιφγνπο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εμ’
απνζηάζεσο Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Τξάπεδαο ή ηπρφλ Επαλαιεπηηθή ηεο, ζα
ζπιιέγνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηνλ εθηεινχληα ηελ
επεμεξγαζία «Ειιεληθφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε.» ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί
απφ ηελ Τξάπεδα, ε δηνξγάλσζε ηεο εμ’ απνζηάζεσο Γ.Σ. νη θσδηθνί πξφζβαζεο ησλ
Μεηφρσλ ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα https://axia.athexgroup.gr, κέζσ ηεο νπνίαο
ζα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ςεθίδνπλ εμ’ απνζηάζεσο
ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε (εθεμήο «Δηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα»). Επίζεο, ε Τξάπεδα
ελεκεξψλεη ηνπο Μεηφρνπο φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 (ηξφπνο ςεθνθνξίαο ζηε
Γεληθή Σπλέιεπζε) παξ. 2 ηνπ Ν. 4548/2018, ε ςεθνθνξία εμ απνζηάζεσο είλαη
θαλεξή θαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ απφ ηνλ Μέηνρν θαη ην πεξηερφκελν
ηεο ςήθνπ ηνπ, εθφζνλ δεηεζεί, δχλαηαη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ινηπνχο
ζπκκεηέρνληεο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, Μεηφρνπο.
Παξάιιεια, ε Τξάπεδα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ παξαθάησ δεδνκέλσλ ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ, πέξαλ ησλ Μεηφρσλ, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ηειεδηάζθεςε
(video conference) ηεο εμ απνζηάζεσο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, φπσο ησλ Μειψλ ηνπ
Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Τξάπεδαο, δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Τξάπεδαο, ειεγθηψλ
θαη ινηπψλ ηξίησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απεπζείαο απφ ηα ελ ιφγσ
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ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ πνπ επηδηψθεη
ε Τξάπεδα γηα ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία:
(α) Δεδνκέλα ηαπηνπνίεζεο, φπσο νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, δειηίν αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο, δηαβαηήξην ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν.
(β) Δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα, βάζεη ηεο νπνίαο ηα πξφζσπα απηά
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
(γ) Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε (email), θηλεηφ ηειέθσλν, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ ηειεδηάζθεςε.
(δ) Δεδνκέλα εηθφλαο –ήρνπ (βίληεν) απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηε
Γεληθή Σπλέιεπζε.
(ΘΘ) Οοιοι είναι οι ζκοποί επεξεπγαζίαρ ηων δεδομένων πποζωπικού
σαπακηήπα
Η Τξάπεδα ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ Μεηφρσλ θαη ησλ
ινηπψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζχκθσλα
κε ηα αλσηέξσ θαη ελ γέλεη ηα επεμεξγάδεηαη, γηα ηελ εθπιήξσζε λνκίκσλ ζθνπψλ
επεμεξγαζίαο θαη πάληνηε ζχκθσλα κε έγθπξεο λνκηθέο βάζεηο πνπ ζεκειηψλνπλ ηε
λνκηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο.
Εηδηθφηεξα ε Τξάπεδα επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ γηα :
(α) ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπο ,
(β) ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο,
(γ) ηνλ έιεγρν ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
Μεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ Μεηφρσλ λα
αζθνχλ ηα εθ ηνπ λφκνπ δηθαηψκαηά ηνπο (ελδεηθηηθά άζθεζε δηθαησκάησλ
ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ θαη ελ γέλεη άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Μεηφρσλ ζηηο
Γεληθέο Σπλειεχζεηο, επηβεβαίσζε κεηνρηθήο ηδηφηεηαο, θαηάζηαζε κεηφρσλ, ηήξεζε
πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζπκκεηνρή ζε εηαηξηθέο πξάμεηο, δηαλνκή
κεξίζκαηνο),
(δ) ηε δηεμαγσγή θαη πινπνίεζε εηαηξηθψλ πξάμεσλ (φπσο δηαλνκή κεξίζκαηνο,
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θιπ.), ηε γλσζηνπνίεζε ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ
ζπλαιιαγψλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ επί ησλ
κεηνρψλ ηεο Τξάπεδαο,
(ε) ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Τξάπεδαο απέλαληη ζηνπο
Μεηφρνπο (φπσο γηα ηε δηαλνκή, θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο) θαη ελ γέλεη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Τξάπεδαο έλαληη ησλ Μεηφρσλ,
(ζη) ηε ζπκκφξθσζε ηεο Τξάπεδαο κε έλλνκεο ππνρξεψζεηο ηεο,
(δ) ηελ εθπιήξσζε θαη ηελ ππνζηήξημε λνκίκσλ δηθαησκάησλ, ηελ πξνάζπηζε θαη
εμππεξέηεζε ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο Τξάπεδαο (φπσο ζην πιαίζην λνκηθψλ
αμηψζεσλ ηεο Τξάπεδαο), εθηφο εάλ έλαληη ησλ ελ ιφγσ ζπκθεξφλησλ ππεξηζρχεη ην
ζπκθέξνλ ή ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ
δεδνκέλσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ,
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(ε) ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο θαη άιιεο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο,
(ζ) ηελ ηήξεζε θαη δηαρείξηζε βηβιίνπ Μεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο,
(η) ηε δηελέξγεηα εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ κεηαβηβάζεσλ κεηνρψλ,
(ηα) ηε δεκνζίεπζε πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο Τξάπεδαο ζην Γεληθφ Εκπνξηθφ
Μεηξψν (Γ.Ε.ΜΗ.), ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο,
φηαλ απηφ απαηηείηαη απφ ην λφκν,
(ηβ) ηελ αληαπφθξηζε ηεο Τξάπεδαο ζε αηηήκαηα ησλ Μεηφρσλ, ηε δηεθπεξαίσζε
αηηεκάησλ ησλ Μεηφρσλ ζην πιαίζην παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Τξάπεδα (π.ρ.
έθδνζε βεβαηψζεσλ), ηελ παξνρή απαληήζεσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ
εξσηεκάησλ ή αηηεκάησλ πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηελ Τξάπεδα απφ ηνπο Μεηφρνπο.
(ηγ) ηελ ηήξεζε ηζηνξηθνχ αξρείνπ Μεηφρσλ ηεο Τξάπεδαο.
(IΘΘ) Ρε ποιοςρ αποδέκηερ είναι δςναηόν να γνωζηοποιηθούν ηα παπαπάνω
δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα
Πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ αλσηέξσ θπζηθψλ πξνζψπσλ
έρνπλ κφλν ππάιιεινη θαη ζηειέρε ηεο Τξάπεδαο, εληφο ηνπ πεδίνπ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί
θαη εηδηθφηεξα φζνη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ θπζηθψλ
πξνζψπσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Η Τξάπεδα δελ πξνβαίλεη ζε δηαβίβαζε, γλσζηνπνίεζε ή θνηλνιφγεζε ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, παξά κφλν:
(α) Σε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία ε Τξάπεδα εθάζηνηε αλαζέηεη ηελ
εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ζε
παξφρνπο ηερληθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο βάζεσλ
δεδνκέλσλ, ζε εηαηξείεο θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο αξρείσλ, ζε παξφρνπο
ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο, παξακεηξνπνίεζεο
εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
ππεξεζηψλ θηινμελίαο ζην δηαδίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ
ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (cloud services), ελ γέλεη ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ, ζε
δηθεγφξνπο θαη δηθεγνξηθέο εηαηξείεο, ζε ινγηζηέο, νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή
ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο Τξάπεδαο.
(β) Σηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Ειιεληθφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Τίηισλ
Α.Ε.», ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί απφ ηελ Τξάπεδα, σο εθηεινχζα ηελ επεμεξγαζία γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Τξάπεδαο, ε δηνξγάλσζε ηεο εμ απνζηάζεσο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
θαζψο θαη ζηελ ππν-εθηεινχζα (πεξαηηέξσ εθηεινχζα) ηελ επεμεξγαζία ηεο
αλψλπκεο εηαηξείαο «Ειιεληθφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Τίηισλ Α.Ε.» εηαηξεία Cisco
Hellas S.A., πνπ παξέρεη ηελ νκάδα εξγαιείσλ/ππεξεζηψλ WEBEX κε ηελ νπνία
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηειεδηάζθεςεο (video conference) κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
ππνινγηζηηθνχ ηεο λέθνπο (cloud services) ην νπνίν ηεξείηαη εληφο ηνπ Επξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.).
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(γ) Σε επνπηηθέο, ειεγθηηθέο, θνξνινγηθέο, αλεμάξηεηεο, δηθαζηηθέο, αζηπλνκηθέο,
δεκφζηεο ή/θαη ινηπέο αξρέο θαη θνξείο ζην πιαίζην ησλ εθ ηνπ λφκνπ αξκνδηνηήησλ,
θαζεθφλησλ θαη εμνπζηψλ ηνπο (ελδεηθηηθά Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο, Επξσπατθή
Κεληξηθή Τξάπεδα, Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ, Κεληξηθφ
Απνζεηήξην Αμηψλ, Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, Γεληθφ Εκπνξηθφ
Μεηξψν).
(δ) Λνηπνί Μέηνρνη ηεο Τξάπεδαο, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζην λφκν.
(ε) Άιιεο εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Όκηιν ηεο Τξάπεδαο.
Η Τξάπεδα έρεη λνκίκσο δηαζθαιίζεη φηη φζνη πξνβαίλνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζε
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα,
πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη παξέρνπλ επαξθείο δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ
εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, θαηά ηξφπν ψζηε ε ελ
ιφγσ επεμεξγαζία λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΚΠΔ θαη ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο
λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.
Σε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ απαηηεζεί δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε
ηξίηεο ρψξεο (ζε ρψξεο εθηφο Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.) ή ζε δηεζλείο
νξγαληζκνχο, ε ελ ιφγσ δηαβίβαζε θαη ελ γέλεη επεμεξγαζία ζα δηελεξγείηαη πάληνηε
ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΓΚΠΔ θαζψο θαη ελ γέλεη κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ
αθνξά ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη κφλν εθφζνλ ηεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠΔ πνπ έρνπλ ζθνπφ ην λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εγγπάηαη ν
ΓΚΠΔ δελ ππνλνκεχεηαη θαη φηη παξέρνληαη επαξθείο εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
(IV) Οοιο είναι ηο σπονικό διάζηημα ηήπηζηρ ηων δεδομένων πποζωπικού
σαπακηήπα
Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεξνχληαη απφ ηελ Τξάπεδα γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα, ην νπνίν νξίδεηαη λνκνζεηηθά θαη ελ γέλεη απαηηείηαη εθ ηνπ λφκνπ θαη
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ ή/θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ή απαηηείηαη
γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη πξνάζπηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο Τξάπεδαο, γηα
ηελ άζθεζε αμηψζεσλ θαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Τξάπεδαο ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο
αληηδηθίαο, γηα ηελ επηδίσμε απαηηήζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαζψο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ θαη ελ γέλεη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε λνκηθή
βάζε θαη ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί ε επεμεξγαζία ηνπο.
(V) Λέηπα πποζηαζίαρ και αζθαλείαρ δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα
Η Τξάπεδα έρεη ελζσκαηψζεη ζηα ζπζηήκαηα, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο ηεο φια ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ
εμαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο
δηαθάλεηαο, ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζθνπνχ, ηεο ειαρηζηνπνίεζεο, ηεο αθξίβεηαο, ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηεο πεξηφδνπ απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη
εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα
δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ Μεηφρσλ θαη ινηπψλ
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ζπκκεηερφλησλ ζηελ εμ απνζηάζεσο Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Τξάπεδαο, ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΓΚΠΔ θαη ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Παξάιιεια ε Τξάπεδα εθαξκφδεη ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα
αζθαιείαο ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ή
παξάλνκε επεμεξγαζία, απφ ηπραία απψιεηα θαηαζηξνθή ή θζνξά, αιινίσζε,
απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη ελ γέλεη απφ θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο
επεμεξγαζίαο.
Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμ απνζηάζεσο
Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ ηεο Τξάπεδαο, ε δηεμαγσγή ηεο απαξαίηεηεο ηειεδηάζθεςεο
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε πιαηθνξκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο
αζθαιείαο, δηαζθαιίδεηαη φηη ν ζχλδεζκνο (link) ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
ηειεδηάζθεςεο πξνζηαηεχεηαη επαξθψο θαη ελ γέλεη πξνεγείηαη πξνζεθηηθή κειέηε
ησλ φξσλ ρξήζεο θαη ησλ φξσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ
επηινγή ηεο ιχζεο ηειεδηάζθεςεο, ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΓΚΠΔ, ηνλ Ν.
4624/2019 θαη ελ γέλεη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.
(VI) Οοια είναι ηα δικαιώμαηα ηων ςποκειμένων ηων δεδομένων
Σχκθσλα κε ην ΓΚΠΔ, ην ππνθείκελν έρεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα, ηα νπνία
δχλαληαη λα αζθεζνχλ θαηά πεξίπησζε:
(α) Δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη
ζπγθεθξηκέλα λα γλσξίδεη πνηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνλ αθνξνχλ
ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ε Τξάπεδα, ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαζψο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο
ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο
θαηεγνξίεο απνδεθηψλ (άξζξν 15 ΓΚΠΔ).
(β) Δηθαίσκα δηφξζσζεο αλαθξηβψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζπκπιήξσζεο ειιηπψλ
δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη πιήξε θαη αθξηβή, πξνζθνκίδνληαο θάζε απαξαίηεην
έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε αλάγθε ζπκπιήξσζεο ή δηφξζσζεο (άξζξν 16
ΓΚΠΔ).
(γ) Δηθαίσκα δηαγξαθήο (δηθαίσκα ζηε ιήζε) ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κεηαμχ
άιισλ, φηαλ πιένλ δελ πθίζηαηαη βάζηκνο ιφγνο επεμεξγαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε
ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηεο Τξάπεδαο γηα ηε δηαθξάηεζή
ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν
17 ΓΚΠΔ).
(δ) Δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ, φηαλ ακθηζβεηείηαη ε
αθξίβεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή ε επεμεξγαζία είλαη παξάλνκε, θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ ζπληξέρεη λφκηκνο ιφγνο γηα ηε δηαθξάηεζε ησλ δεδνκέλσλ
(άξζξν 18 ΓΚΠΔ).
(ε) Δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ην
ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ηα δεδνκέλα πνπ ηνλ αθνξνχλ
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θαη έρεη παξάζρεη ζηελ Τξάπεδα ζε δνκεκέλν, θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελν θαη
αλαγλψζηκν απφ κεραλήκαηα κνξθφηππν ή λα δεηήζεη ηε δηαβίβαζε, κεηαθνξά ησλ
ελ ιφγσ δεδνκέλσλ ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ζπγθαηάζεζε θαη δηελεξγείηαη κε
απηνκαηνπνηεκέλα κέζα θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ ηεο Τξάπεδαο γηα ηε δηαθξάηεζε ησλ δεδνκέλσλ (άξζξν 20 ΓΚΠΔ ).
(ζη) Δηθαίσκα ελαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, γηα
ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηνπ Μεηφρνπ ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη γηα ζθνπνχο ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ πνπ επηδηψθεη ε
Τξάπεδα ή ηξίην κέξνο ή γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην
δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο (άξζξν 21 ΓΚΠΔ).
(δ) Επίζεο, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα αληηηαρζεί ζε απφθαζε
ηεο Τξάπεδαο πνπ ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, εάλ απφ απηή παξάγνληαη έλλνκα
απνηειέζκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ ή ηνλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά κε παξφκνην ηξφπν,
εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άξζξν 22
ΓΚΠΔ).
Πεξαηηέξσ επηζεκαίλεηαη φηη ε Τξάπεδα έρεη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαίσκα λα αξλεζεί
ηελ ηθαλνπνίεζε αηηήκαηνο Μεηφρνπ, εάλ ελδεηθηηθά ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε
γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο ή/θαη ηελ θαηνρή δηθαηψκαηνο ςήθνπ, γηα
ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ σο Μεηφρνπ ηεο Τξάπεδαο ή/θαη σο έρνληνο
δηθαίσκα ςήθνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε, ηελ άζθεζε ή ηελ ππνζηήξημε
λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο Τξάπεδαο, ηε ζπκκφξθσζε ηεο Τξάπεδαο κε έλλνκεο
ππνρξεψζεηο ηεο ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη ησλ Μεηφρσλ.
Η Τξάπεδα έρεη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε δηαγξαθή πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ Μεηφρνπ, εάλ απηά είλαη αλαγθαία πξνο ηνλ ζθνπφ ηήξεζεο ηζηνξηθνχ
αξρείνπ Μεηφρσλ, θαζψο θαη εάλ ε επεμεξγαζία ή ε ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηε ζεκειίσζε, ηελ άζθεζε ή ηελ ππνζηήξημε λφκηκσλ δηθαησκάησλ
ηεο ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ ηεο.
Γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζή ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ, ε
Τξάπεδα κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη
έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηα ζρεηηθά αηηήκαηά ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.
Κάζε αίηεκα ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηελ Τξάπεδα θαζψο θαη γηα
ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη εγγξάθσο πξνο:
«Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο , Γξαθείν Υπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO
Office)» θαη λα απνζηέιιεηαη είηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε dpo@nbg.gr είηε λα
παξαδίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο. Εηδηθφ έληππν γηα ηελ άζθεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο.
Σε πεξίπησζε πνπ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ζεσξεί φηη πξνζβάιινληαη ηα
δηθαηψκαηά ηνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη φηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
γίλεηαη θαηά παξάβαζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, έρεη ην δηθαίσκα λα
ππνβάιεη θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα
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(www.dpa.gr), ε νπνία είλαη ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.

(VΘI) Επικαιποποιήζη- ποποποιήζη ηηρ παπούζαρ ενημέπωζηρ
Η Τξάπεδα, κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πνιηηηθή ηεο γηα ηελ πξνζηαζία
δεδνκέλσλ θαη ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ, ελδέρεηαη λα αλαζεσξεί ή λα ηξνπνπνηεί ηελ παξνχζα ελεκέξσζε, ε νπνία
επηθαηξνπνηεκέλε
ζα
βξίζθεηαη
πάληνηε
δηαζέζηκε
ζηελ
ηζηνζειίδα
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies.
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