ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή
Το αναγνωρισμένο επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK-ERGASIAS» σέβεται τις
ανησυχίες σας σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας
παρέχετε. Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε σχετικά με το
πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Το παρόν κείμενο εκφράζει την
πρακτική που εφαρμόζεται για τη συλλογή πληροφοριών και την ασφάλεια των
προσωπικών δεδομένων του οικείου δικτυακού τόπου και του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK-ERGASIAS εν γένει. Επίσης η διαχείριση
και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τις σχετικές
διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τις αποφάσεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η παρούσα Επισήμανση Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που
παρέχονται από εσάς είτε περιέρχονται σε γνώση του Συλλόγου μας με οποιονδήποτε
τρόπο (αίτηση εγγραφής μέλους κλπ).
Λίγα λόγια για τον ιστότοπο.
Όσον αφορά τον οικείο δικτυακό τόπο ο Σύλλογός μας καταγράφει ένα σύνολο
τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser
(φυλλομετρητών), τους οποίους οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να
συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει
τους τελευταίους μοναδικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός επισκέπτη στο
site καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος. Τα παραπάνω έχουν ως σκοπό
την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα
του site μας και όχι την καταγραφή του κάθε μοναδικού επισκέπτη.
Για ποιους σκοπούς και ποια δεδομένα συλλέγουμε, σε ποιους τα
κοινοποιούμε.
Ο Σύλλογός μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχονται στην αίτηση εγγραφής νέου μέλους προς το Σύλλογο, που
αποστέλλονται από την εργοδότρια Τράπεζα EUROBANK-ERGASIAS (π.χ. για την
καταβολή της εισφοράς, το δυναμολόγιο κλπ) αλλά και περιέρχονται σε γνώση του
Συλλόγου από την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του κατά την κείμενη
Νομοθεσία (Ν. 1264/1982 κλπ).
Ο Σύλλογος επεξεργάζεται τα δεδομένα, μόνο για τη διαφύλαξη και προαγωγή
των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών
συμφερόντων των μελών του και κατά την άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του, την τήρηση βιβλίων και μητρώου μελών Σωματείου, την είσπραξη
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εισφοράς, για στατιστικούς λόγους και όπου αλλού απαιτείται κατά την κείμενη
Εργατική, Συνδικαλιστική ή άλλη Νομοθεσία.
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους πιο
πάνω σκοπούς και οι πληροφορίες ΔΕΝ αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα για
άλλους μη σχετικούς σκοπούς, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούμε από τον νόμο ή
κατόπιν ρητής συναίνεσης των μελών μας.
Πως εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
Τα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, στην έδρα του
Σωματείου μας.
Ο Σύλλογος έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα,
σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και Κανονισμούς,
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των μελών
του, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να
αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή,
αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.
Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα.
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο Σύλλογος τηρούνται
υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των
σκοπών της επεξεργασίας.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας.
Έχετε δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής (δικαίωμα στη
λήθη) ή περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίρρησης ή ανάκλησης της
συγκατάθεσης ή φορητότητας, σχετικά με τυχόν τηρούμενα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία θα σας διευκολύνουμε να ασκήσετε με κάθε
τρόπο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα προς τον ΕΝΩΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK-ERGASIAS, τηλ. 210-3614363,
ηλεκτρονική διεύθυνση info@setee.gr. Tα δικαιώματα αυτά μπορεί να περιορίζονται
για όσο χρόνο παραμένετε μέλη του Σωματείου μας ή εφόσον αυτά τα δικαιώματα
έρχονται σε αντίθεση με τα έννομα συμφέροντα του Συλλόγου και τις εν γένει έννομες
υποχρεώσεις του μεταξύ άλλων για τήρηση βιβλίων και στοιχείων έναντι Δημόσιων ή
άλλων Αρχών. Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.
210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν
θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον
εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.
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Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των
προσωπικών σας δεδομένων θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε
απάντηση στις ανησυχίες σας. Ειδικότερα θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
να απαντήσουμε εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του αιτήματος σας στο Σύλλογό μας με οποιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, τηλεφωνικά ή
με άλλο τρόπο). Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να
ανταποκριθούμε στο υποβληθέν αίτημα σας θα σας ενημερώσουμε εντός του ίδιου
χρονικού διαστήματος για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ανταποκριθούμε στο
αίτημα σας.
Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους.
Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links,
hyperlinks, banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεται ο
επισκέπτης/χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων
προσώπων. Ο Σύλλογός μας ΔΕΝ ευθύνεται για τους όρους διαχειρίσεως και
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί
τόποι.
Εφαρμοστέο Δίκαιο.
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με την κείμενη εργατική και
Συνδικαλιστική Νομοθεσία, με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου.
Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας
μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε
άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την
παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας
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