
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με την παρούσα, η  HSBC Continental Europe, Greece («εμείς» ή «HSBC») με έδρα την 

Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 109-111, Τ.Κ. 11526, Ελλάδα («Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας») αιτείται τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατηγοριών δεδομένων, τόσο δικών σας όσο και 

τρίτων συγγενικών και εξαρτώμενων προσώπων, τα οποία θα μας προσκομίσετε, με σκοπό 

την εξέταση του ενδεχόμενου ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των δανείων / οφειλών σας 

προς την HSBC ή, εφόσον υφίσταται, την αναστολή τυχόν πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας 

με επισπεύδουσα την HSBC.  

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του Ν. 4224/2013, 

όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει, η HSBC έχει την έννομη υποχρέωση για την εξέταση του 

ενδεχόμενου ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης δανείων, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

του νόμου. Περαιτέρω, η HSBC ακολουθεί επιπρόσθετη αυτοτελή εταιρική πολιτική προς 

όφελος των πελατών της για τη ρύθμιση δανείων και οφειλών ή την αναστολή 

πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας με βάση κριτήρια υπαγωγής σε ευάλωτες ομάδες 

δανειοληπτών, που κείνται πέραν των έννομων υποχρεώσεών της και καθορίζονται κατά την 

διακριτική της ευχέρεια, όπως κριτηρίων υπαγωγής στην ΥΑ Δ13οικ 10747/256/2019 ή 

άλλων. 

Στα πλαίσια αυτά, με την πρότερη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και κατόπιν της 

ελεύθερης από μέρους σας κοινολόγησης αυτών σε εμάς, μπορεί να επεξεργαζόμαστε 

δεδομένα σας, που αφορούν την ηλικία, το επάγγελμα, την οικογενειακή κατάσταση, τα 

εισοδήματα, την περιουσιακή κατάσταση, την τρέχουσα και μελλοντική ικανότητα 

αποπληρωμής, το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς αλλά και δεδομένα υγείας σας, όπως 

ενδεικτικά δεδομένα για την κατάσταση της υγείας σας, ιατρικές γνωματεύσεις και 

βεβαιώσεις, ή και δεδομένα, που σχετίζονται με την ένταξή σας σε κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες ή, γενικώς, δεδομένα που επηρεάζουν την ικανότητα αποπληρωμής. Εφόσον η 

ικανότητα αποπληρωμής επηρεάζεται από την οικογενειακή σας κατάσταση, κατόπιν της 

ελεύθερης από μέρους σας κοινολόγησης αυτών σε εμάς, μπορεί επίσης να επεξεργαζόμαστε 

τις ως άνω κατηγορίες δεδομένων και τρίτων συγγενικών και εξαρτώμενων από εσάς 



προσώπων, μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών 

επεξεργασίας. 

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες του Ομίλου HSBC, οι 

οποίες θα δύνανται να τα επεξεργάζονται για σκοπούς διαχείρισης και οργάνωσης σε ομιλικό 

επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις. Σας ενημερώνουμε ότι 

θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μέχρι ανακλήσεως της σχετικής 

συγκατάθεσής σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας 

που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι 

σε περίπτωση μη συγκατάθεσης ή σε περίπτωση ανάκλησης αυτής ενδέχεται να μην έχουμε 

τη δυνατότητα της κατάταξής σας σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες λόγω έλλειψης σχετικών 

αποδεικτικών στοιχείων και, ως εκ τούτου, της εξέτασης του ενδεχομένου της ρύθμισης των 

οφειλών σας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 

ή σύμφωνα με την σχετική εταιρική μας πολιτική. 

Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για διόρθωση, 

εναντίωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, 

καθώς προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στη Δήλωση εχεμύθειας: https://www.hsbc.gr/privacy-notice/.  

Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως και συναινώ ρητώς και 

ανεπιφυλάκτως στην επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 

ειδικών κατηγοριών δεδομένων, τα οποία θα προσκομίσω στην HSBC σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα. 
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