ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η HSBC Continental Europe, Greece («εμείς» ή «HSBC») με έδρα την Αθήνα, επί της
Λεωφόρου Μεσογείων 109-111, Αθήνα, Ελλάδα, Αριθμός ΓΕΜΗ 143407060001, επιθυμούμε
να σας ενημερώσουμε ότι:
(i) σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3746/2009, μεταφέρουμε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
(«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ») τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς σας, στο πλαίσιο όλων των σταδίων
της συναλλαγής σας με την HSBC, προκειμένου να καταχωρηθούν στη Μαύρη Λίστα, την
οποία διατηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η προστασία της
εμπορικής πίστης και η ενοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Διαβιβάζουμε
στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ οικονομικά δεδομένα σχετικά με ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες
συναλλαγματικές, τις χορηγήσεις συμβολαίων και δανείων καρτών, τις αιτήσεις και τις
αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων ορίζεται ως
εξής: 2 έτη για τις ακάλυπτες επιταγές και τις χορηγήσεις συμβολαίων και δανείων καρτών,
3 έτη για τις απλήρωτες συναλλαγματικές, 3 έτη για τις αιτήσεις και τις αποφάσεις δικαστικής
ρύθμισης χρεών. Αυτή η διαβίβαση πραγματοποιείται για τους σκοπούς του εννόμου
συμφέροντος της HSBC
(ii) σύμφωνα με το άρθρο 40(2) του Ν.3259/2004 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του
Ν. 3746/2009),διαβιβάζουμε δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σχετικά
με τα εκκρεμή δάνεια και τις πιστώσεις σας στην HSBC προκειμένου να καταχωρηθούν στη
Λευκή Λίστα, την οποία διατηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η
προστασία της εμπορικής πίστης και η ενοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Αυτή η διαβίβαση πραγματοποιείται για τους σκοπούς του εννόμου συμφέροντος της HSBC.
(iii) έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα της Λευκής Λίστας της Τειρεσίας, ως Αποδέκτης
Δεδομένων, με βάση το έννομο συμφέρον μας, πριν και κατά τη διάρκεια της συναλλαγής
μας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή των απαιτήσεων στα διατραπεζικά
αρχεία.
Έχουμε πρόσβαση στα ακόλουθα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ:
(1) Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων («ΣΑΥ») & Αρχείο Δεδομένων Υποθηκών –
Προσημειώσεων («ΣΥΠ») / Μαύρη Λίστα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
Το ΣΑΥ περιέχει δεδομένα (όπως ακάλυπτες επιταγές, ανακοινώσεις πλειστηριασμού
ρευστοποίησης, πτωχεύσεις) που αφορούν την οικονομική συμπεριφορά ιδιωτών και
εταιρειών, ενώ το ΣΥΠ περιέχει δεδομένα υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών και
τροπής υποσημειώσεων σε υποθήκες. Τόσο το ΣΑΥ όσο και το ΣΥΠ επιτρέπουν στις τράπεζες
να εκτιμήσουν την φερεγγυότητα των πελατών (υπαρχόντων και μελλοντικών). Οι πηγές των
δεδομένων του ΣΑΥ είναι τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πρωτοδικεία,
ειρηνοδικεία, υποθηκοφυλακεία / κτηματολογικά γραφεία και το υπουργείο οικονομικών,
ενώ του ΣΥΠ τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.

(2) Στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων («ΣΣΧ») / Λευκή Λίστα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, η οποία
περιέχει δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της πίστωσης (τρέχον υπόλοιπο ενήμερων
οφειλών και οφειλών σε καθυστέρηση), εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις,
καταθέσεις αναπροσαρμογής οφειλών κάθε φυσικού προσώπου και επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως της νομικής τους υπόστασης. Ο σκοπός του ΣΣΧ είναι η διασφάλιση της ομαλής
συλλογής δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς φορείς σχετικά με πιθανές
οφειλές δανείων, η επεξεργασία τους, ο έλεγχος της πληρότητας τους και η διαβίβαση των
δεδομένων που τέθηκαν σε επεξεργασία.
Η περίοδος διατήρησης των αναφερομένων αρχείων που λαμβάνουμε από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
είναι δύο (2) έτη.
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, με έδρα επί της οδού Αλαμάνας 2 15125
Μαρούσι, τηλέφωνο 210-36-76-700, διατηρεί τα προαναφερθέντα αρχεία. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αρχεία και τους αποδέκτες τους μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr).
Ακόμα, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες του Ομίλου
HSBC, εκτός ΕΟΧ, οι οποίες θα δύνανται να επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα για
εσωτερικούς εταιρικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται απόφαση επάρκειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, όπως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή πρότυπες συμβατικές
ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να διασφαλίζουμε
την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, που τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες
νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα
δικαιώματά σας για διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, περιορισμού
της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, φορητότητας και εναντίωσης στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισιάς 1-3, 11523, Αθήνα, τηλ. 2106475600, contact@dpa.gr)
Για οποιοδήποτε ζήτημα και διευκρίνιση σχετικό με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία: dpogreece@hsbc.com.
Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για την επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Υπογραφή………..……..……………………
Ημερομηνία…….……..……….……………
Ονοματεπώνυμο…………….…………….

