ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Την 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρµογή και στη χώρα µας ο νέος Ευρω̟αϊκός Κανονισµός 2016/679
(GDPR) "για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα". Το νοµοθέτηµα ε̟ιβάλλει αυστηρές υ̟οχρεώσεις σχετικά µε τη συλλογή και κάθε άλλη ̟ράξη
ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και ενισχύει σηµαντικά τα δικαιώµατα των φυσικών
̟ροσώ̟ων, στους ο̟οίους αναφέρονται τα δεδοµένα αυτά. Εν ̟ροκειµένω, ̟ρόκειται για τα δεδοµένα ̟ου
αφορούν εσάς ως Πελάτες µας.
Όταν ̟ρόκειται για τα ̟ροσω̟ικά σας δεδοµένα, η διαφάνεια είναι σηµαντική για εµάς και τα
̟ροστατεύουµε µε σεβασµό στην ιδιωτική σας ζωή. Εφαρµόζουµε α̟οτελεσµατικά µέτρα ̟ροστασίας των
̟ροσω̟ικών σας δεδοµένων, συµµορφούµενοι µε το Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων.
Τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα σας στην ΑΧΟΝ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύµφωνα µε τα κατωτέρω
1. Τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα σας ̟ου συλλέγουµε, και τις ̟ηγές τους.
Α) Εάν είστε ̟ελάτες µας οφείλουµε να τηρούµε βάσει της µεταξύ µας σύµβασης και της υφιστάµενης
νοµοθεσίας στοιχεία ό̟ως:
i. Τα δεδοµένα ταυτο̟οίησης σας :ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο, στοιχεία ̟ιστο̟οίησης ταυτότητας, η
ηµεροµηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ,α̟όδειξη υ̟ογραφής κ.λ̟. και σε
ορισµένες ̟ερι̟τώσεις ̟ροσω̟ικά δεδοµένα των αντι̟ροσώ̟ων ή των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων σας (κατά
̟ερί̟τωση), τα ο̟οία και οφείλουµε να τηρούµε βάσει της µεταξύ µας σύµβασης και της υφιστάµενης
νοµοθεσίας.
ii. ∆εδοµένα ε̟ικοινωνίας σας: ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό,
ε̟αγγελµατική διεύθυνση κ.λ̟.
iii. ∆εδοµένα οικονοµικής και ̟εριουσιακής σας κατάστασης, ε̟άγγελµα, α̟οδοχές, εξαρτώµενα µέλη σας,
έντυ̟α Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά σηµειώµατα α̟οδεικτικά τρα̟εζικού λογαριασµού κ.λ̟. Περαιτέρω, στο
̟λαίσιο της νοµοθεσίας για την ̟ρόληψη της νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό ̟αράνοµη δραστηριότητα,
συλλέγουµε α̟οδεικτικά στοιχεία ̟ροέλευσης κεφαλαίων ό̟ως λ.χ. συµβόλαια ̟ώλησης ακινήτων,
̟ρόσθετα εκκαθαριστικά σηµειώµατα ̟αρελθόντων ετών και α̟οδεικτικά στοιχεία ̟ου ̟εριέχουν
̟ροσω̟ικά δεδοµένα και µας ̟ροσκοµίζετε.
iv. ∆εδοµένα για τις γνώσεις και την εµ̟ειρία σας στον ε̟ενδυτικό τοµέα σε σχέση µε συγκεκριµένο τύ̟ο
̟ροϊόντος ή υ̟ηρεσίας, τη χρηµατοοικονοµική σας κατάσταση ̟εριλαµβανοµένης της δυνατότητάς σας να
υ̟οστείτε ζηµίες, το ε̟ί̟εδο ανοχής σας στον κίνδυνο και τους ε̟ενδυτικούς σας στόχους και τις ανάγκες
σας. Τα δεδοµένα αυτά, ερωτηµατολόγια συµβατότητας και καταλληλότητας αναφορικά µε το ε̟ενδυτικό
̟ροφίλ σας, συλλέγονται α̟ευθείας α̟ό εσάς, αναλόγως της ̟αρεχόµενης ̟ρος εσάς ε̟ενδυτικής
υ̟ηρεσίας ή του ε̟ενδυτικού ̟ροϊόντος στο ο̟οίο αυτή αφορά.
v. ∆εδοµένα καταγραφής συνοµιλιών και ε̟ικοινωνιών καθώς και α̟οδεικτικά ̟ροέλευσης των εντολών.
Β) Εάν δεν είστε ̟ελάτες µας, ωστόσο λαµβάνετε α̟ό εµάς τακτικά ενηµερώσεις τότε τηρούµε για εσάς
στοιχεία ό̟ως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και ενδεχοµένως το όνοµα, ε̟ώνυµο, τηλέφωνο ή τον
αριθµό σας τηλεοµοιοτυ̟ίας (fax)
2. Τους σκο̟ούς για τους ο̟οίους τα ε̟εξεργαζόµαστε κατά ̟ερί̟τωση και τις νόµιµες βάσεις της
ε̟εξεργασίας τους.
Η Εταιρεία συλλέγει και ε̟εξεργάζεται τα ̟ροσω̟ικά σας δεδοµένα:
i. Τηρούµε τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας ̟ου εσείς µας έχετε χορηγήσει µε σκο̟ό την ε̟ικοινωνία µαζί σας, την
ενηµέρωσή σας για την καλύτερη αξιο̟οίηση των ̟ροϊόντων ή/και υ̟ηρεσιών ̟ου σας ̟αρέχει η
Εταιρεία.
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ii. Να σας ενηµερώνουµε για ζητήµατα ̟ου υ̟οχρεούµαστε εκ του νόµου ή εκ της συµβατικής µας σχέσης
καθώς και για την εµ̟ορική ̟ροώθηση ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών ̟ου θεωρούµε ότι σας ενδιαφέρουν. Τα
Προσω̟ικά σας ∆εδοµένα τηρούνται και µετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης για όσο χρονικό
διάστηµα α̟αιτείται βάσει των α̟αιτήσεων του νόµου.
iii. Την ̟ρόληψη και καταστολή της νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ό̟ως και την ̟ρόληψη, τον εντο̟ισµό και την καταστολή της α̟άτης
κατά της Εταιρείας ή άλλων ̟ελατών της, ό̟ως και κάθε άλλης ̟αράνοµης ̟ράξης.
iv. Τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ε̟ιβάλλονται α̟ό το εκάστοτε ισχύον νοµικό,
κανονιστικό και ε̟ο̟τικό ̟λαίσιο, καθώς και τις α̟οφάσεις ο̟οιωνδή̟οτε αρχών (δηµόσιων, ε̟ο̟τικών
κ.λ̟.) ή δικαστηρίων.
3. Τους α̟οδέκτες των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων σας.
Κατά την εκ̟λήρωση των συµβατικών και νόµιµων/κανονιστικών υ̟οχρεώσεών της Εταιρείας, την
εξυ̟ηρέτηση των έννοµων συµφερόντων της, καθώς και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η Εταιρεία είναι
εξουσιοδοτηµένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, α̟οδέκτες των δεδοµένων σας µ̟ορεί για ̟αράδειγµα
να είναι οι κατωτέρω:
i. Ε̟ο̟τικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δηµόσιες ή/και λοι̟ές αρχές ή φορείς ή µέρη στα
ο̟οία έχει ανατεθεί έλεγχος/̟αρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο ̟λαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους.
ii Πιστωτικά ιδρύµατα ή/και εταιρείες ε̟ενδύσεων ή τρίτοι διαµεσολαβητές αγοράς, ενδιάµεσους για την
̟αροχή σε εσάς ε̟ενδυτικών ή ̟αρε̟όµενων υ̟ηρεσιών Θεµατοφύλακες στο εσωτερικό ή/και το
εξωτερικό, διαχειριστές τό̟ων δια̟ραγµάτευσης, ό̟ως του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή του Συστήµατος
Άυλων Τίτλων, διαχειριστές συστηµάτων εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών ε̟ί
χρηµατιστηριακών µέσων, ό̟ως και άλλων συστηµάτων ή/και µηχανισµών για την ολοκλήρωση των
συναλλαγών αυτών, συστήµατα α̟οζηµίωσης ε̟ενδυτών (Τ.Ε.Κ.Ε.),
4. Τον χρόνο διατήρησης των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων σας.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου συνάψετε σύµβαση µε την Εταιρεία, τα ̟ροσω̟ικά σας δεδοµένα θα τηρούνται καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
Τα Προσω̟ικά σας ∆εδοµένα τηρούνται και µετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης για όσο χρονικό
διάστηµα α̟αιτείται βάσει των α̟αιτήσεων του νόµου.
5. Τα µέτρα ̟ου λαµβάνουµε για την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων σας.
Η Εταιρεία εφαρµόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων σας, τη
διασφάλιση του α̟όρρητου, της ε̟εξεργασίας τους και της ̟ροστασίας τους α̟ό τυχαία ή αθέµιτη
καταστροφή, τυχαία α̟ώλεια, αλλοίωση, α̟αγορευµένη διάδοση ή ̟ρόσβαση και κάθε άλλης µορφής
αθέµιτη ε̟εξεργασία.
6. Τα δικαιώµατά σας και ̟ώς µ̟ορείτε να τα ασκήσετε.
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:
α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των ̟ροσω̟ικών σας δεδοµένων ̟ου τηρούµε και ε̟εξεργαζόµαστε, την
̟ροέλευσή τους, τους σκο̟ούς ε̟εξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των α̟οδεκτών τους, τον χρόνο
τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώµατα (δικαίωµα ̟ρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συµ̟λήρωση των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα σας, ώστε να
είναι ̟λήρη και ακριβή (δικαίωµα διόρθωσης), ̟ροσκοµίζοντας κάθε α̟αραίτητο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο
να ̟ροκύ̟τει ή ανάγκη διόρθωσης ή συµ̟λήρωσης.
γ) Να ζητήσετε τον ̟εριορισµό της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων σας (δικαίωµα ̟εριορισµού).
δ) Να εναντιωθείτε σε ο̟οιαδή̟οτε ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών σας δεδοµένων ̟ου τηρούµε
(δικαίωµα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των ̟ροσω̟ικών σας δεδοµένων α̟ό τα αρχεία ̟ου τηρούµε.
στ) Να ζητήσετε τη µεταφορά των δεδοµένων σας α̟ό την Εταιρεία, σε ο̟οιονδή̟οτε άλλο υ̟εύθυνο
ε̟εξεργασίας (δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων).
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Παρακαλούµε ό̟ως σηµειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση µε τα ανωτέρω δικαιώµατά σας:
i. Τα υ̟ό γ, δ και ε δικαιώµατά σας ενδέχεται να µην ικανο̟οιηθούν, µερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν
δεδοµένα ̟ου είναι α̟αραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύµβασης,
ανεξάρτητα α̟ό την ̟ηγή συλλογής τους ̟.χ., αυτή η ικανο̟οίηση του δικαιώµατός σας αντίκειται σε
νόµιµη υ̟οχρέωση.
ii. Η Εταιρεία έχει σε κάθε ̟ερί̟τωση δικαίωµα να αρνηθεί το αίτηµά σας για ̟εριορισµό της ε̟εξεργασίας
ή διαγραφή των ̟ροσω̟ικών σας δεδοµένων εάν η ε̟εξεργασία ή η τήρηση των δεδοµένων είναι
α̟αραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υ̟οστήριξη νόµιµων δικαιωµάτων της ή την εκ̟λήρωση
υ̟οχρεώσεών της.
iii. Η άσκηση του δικαιώµατος στη φορητότητα (ανωτέρω υ̟ό στ) δεν συνε̟άγεται τη διαγραφή των
δεδοµένων α̟ό τα αρχεία της Εταιρείας, η ο̟οία τελεί υ̟ό τους όρους της αµέσως ̟ροηγούµενης
̟αραγράφου.
iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων ενεργεί για το µέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα
ε̟εξεργασία δεδοµένων.
v. Να υ̟οβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr),
εφόσον θεωρείτε ότι ̟ροσβάλλονται τα δικαιώµατά σας µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, ωστόσο, για την βελτίωση
της µεταξύ µας σχέσης και την κατανόηση των ̟ροβληµατισµών σας ,̟αρακαλούµε α̟ό ο̟οιαδή̟οτε
ενέργεια ̟ροσέγγισης της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων ό̟ως ε̟ικοινωνήσετε µαζί µας, χρησιµο̟οιώντας
τα στοιχεία ε̟αφής ̟ου αναφέρονται ̟αρακάτω.
.
Σας ενηµερώνουµε ότι για την άσκηση των δικαιωµάτων σας, µ̟ορείτε να α̟ευθύνεστε εγγράφως, στην
Εταιρεία, Σταδίου 48, 10564, Αθήνα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο www.axonsec.gr.
Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια να α̟αντήσει στο αίτηµά σας εντός τριάντα ((30)
ηµερών α̟ό την α̟ό την ταυτο̟οίηση του υ̟οβληθέντος αιτήµατός σας, ενηµερώνοντάς σας γρα̟τώς για
την ικανο̟οίηση του αιτήµατός σας ή τους λόγους ̟ου εµ̟οδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος,
ή και την ικανο̟οίηση ενός ή και ̟ερισσότερων εκ των ως άνω αναφερόµενων δικαιωµάτων σας, σύµφωνα
µε το Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων.
Εάν θέλετε να καταργήσετε την ε̟ιλογή λήψης ενηµερώσεων ή newsletters σε σχέση µε τις δραστηριότητές
µας, την ε̟ικαιρότητα ή και νέα ̟ροϊόντα, µ̟ορείτε να το κάνετε, α̟οστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.axonsec.gr
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