
Ενημέρωση τήρησης αρχείου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

Προς 
τους συναλλασσομένους  με την CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 

 

Στη CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ορθή χρήση 
των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Η CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, υποχρεούται να συλλέγει εκείνα τα 
προσωπικά σας δεδομένα, που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για το είδος της 
συνεργασία μας και για την εκτέλεση της υπάρχουσας συναλλακτικής μας 
σχέσης (ενδεικτικά βλ. άρθρο 16 του ν 4514/2018 παρ.2  έως 7). 

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι, τηρούμε αυστηρούς κανόνες ασφαλείας για την 
φύλαξη και την πρόσβασή τους. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα 
προσωπικά δεδομένα όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Μετά την 
διακοπή της συναλλακτικής σχέσης τα διατηρούμε για όσο χρόνο επιβάλει ο 
νόμος.  

Δεν διαβιβάζουμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, με εξαίρεση τις 
πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου, στα πλαίσια του οποίου τα 
επεξεργαζόμαστε. 

Οι με οποιοδήποτε τρόπο συναλλασσόμενοι με την CFS Χρηματιστηριακή, 
θεωρούμε ότι συναινούν και αποδέχονται το παραπάνω πλαίσιο.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούστε να γνωρίζετε, ποια είναι τα 
τηρούμενα προσωπικά σας δεδομένα.  

Εάν επιθυμείτε σχετική πληροφόρηση στείλτε email στο info@cfs.gr 
απευθυνόμενοι στην CFS Χρηματιστηριακή, ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 
33 60 800. 

Σε περίπτωση που τα παραπάνω υποστούν ουσιαστική μεταβολή, η CFS 
Χρηματιστηριακή, θα σας ενημερώνει μέσω ανακοινώσεων των ηλεκτρονικών 
της σελίδων. 

 
Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 
 

1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε 
σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και 
διαφάνεια»),  



β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους 
σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς 
το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς,  

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς 
για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων»),  

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με 
τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια») 

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων 
των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα 
διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, 
για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, 
και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που 
απαιτεί ο κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),  

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη 
ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την 
προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία 
απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή 
οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).  

 
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει 
τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 («λογοδοσία»). 

Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους 
συγκεκριμένους σκοπούς,  

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το 
υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν 
μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη 
σύμβασης,  

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση 
του υπευθύνου επεξεργασίας,  



δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος 
του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,  

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας 
που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,  

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν 
έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που 
επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν 
το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. 
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