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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ PROTECT

Ο/ Η κάτωθι υπογράφων/ουσα  ενεργώντας ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την 
επωνυμία ………………………………..…………..…….. δηλώνω ρητά ότι έχω ενημερωθεί ότι η 
εταιρία ELPEDISON Α.Ε. έχει συμβληθεί με την Generali Hellas Ι Α.Α.Ε. και παρέχει δωρεάν 
ασφάλιση προστασίας λογαριασμού για κάθε πελάτη (φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο) που 
αιτείται και κάνει χρήση του προγράμματος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και του 
προγράμματος προμήθειας φυσικού αερίου ‘’Protect’’. Έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι ότι η ως 
άνω δωρεάν ασφάλιση προστασίας λογαριασμού θα είναι σε ισχύ για όσο διάστημα θα είμαι 
πελάτης της ELPEDISON Α.Ε. με το πρόγραμμα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και το 
πρόγραμμα προμήθειας φυσικού αερίου ‘’Protect’’ και εφόσον εξακολουθεί να είναι συμβεβλημένη 
η εταιρία ELPEDISON Α.Ε. με την Generali Hellas Ι Α.Α.Ε. για τη δωρεάν ασφάλιση προστασίας 
λογαριασμού. 
Περαιτέρω, υπό την ανωτέρω ιδιότητά μου παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 
του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και της αντίστοιχης 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας τη ρητή συγκατάθεσή μου στην ασφαλιστική εταιρία με την 
επωνυμία «Generali Hellas Ι Α.Α.Ε.» (ΑΦΜ 094005265 – έδρα Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 
48) (εφεξής η «Εταιρία») και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών 
μου δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών, όπως ορίζονται κατωτέρω.  
Η Εταιρία ως μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) τηρεί τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ασφαλιστικές εταιρίες, 
ο οποίος θεσπίστηκε με βάση το άρθρο 40 του Γ.Κ.Π.Δ. όπως αυτός θα ισχύει κατόπιν έγκρισης της 
ΑΠΔΠΧ. 
Στο πλαίσιο αυτό έχω ενημερωθεί αποδέχομαι και συμφωνώ να αποσταλούν τα προσωπικά μου 
δεδομένα, που έχουν συλλεγεί από την εταιρία ELPEDISON A.E. στο πλαίσιο της εν ισχύ μας 
συμβατικής μας σχέσης, προς την εταιρία Generali Hellas Ι Α.Α.Ε. η οποία πρόκειται να τα 
επεξεργαστεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους: 
 
1. Σκοποί 
Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων, συνίστανται στους εξής: 

I. Στην εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της αιτούμενης ασφαλιστικής 
σύμβασης, 

I. Στη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη 
λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού 
της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου 
ή και της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού 
(ασφαλίσματος), 

II. Στη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην αποφυγή και καταπολέμηση της 
ασφαλιστικής απάτης. 

 
2. Πηγή πληροφόρησης 

I. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά  δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση 
ασφάλισης, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία έχουν  γνωστοποιηθεί  ή θα γνωστοποιηθούν 
στο μέλλον από το συμβαλλόμενο / ασφαλισμένο στην Εταιρία είτε προφορικά είτε με 
οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της. 

II. Επίσης, η Εταιρία ζητά και συλλέγει για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών 
που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος, δεδομένα από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη 
με την Εταιρία, μέρη. 

 
3. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία 
Η επεξεργασία δεδομένων  από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 

I. Δεδομένα Ταυτοποίησης: π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό 
αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΦΜ 

II. Δεδομένα Επικοινωνίας: π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ 
αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ 

III. Δεδομένα Ασφάλισης: δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της 
ασφαλιστικής σύμβασης, ανάλογα με το αντικείμενο αυτής (π.χ. δεδομένα υγείας) 

IV. Δεδομένα Διακανονισμού: δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων 
από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/ καταβολής 
ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με 
αυτήν. 

4. Αποδέκτες 
Δεδομένα  μπορεί να διαβιβαστούν: 

I. σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος, 
II. στη μητρική εταιρία ή σε άλλη εταιρία εντός Ε.Ε. που ανήκει στον ίδιο όμιλο στον 

οποίο υπάγεται η Εταιρία. Η εν λόγω διαβίβαση δεν αφορά δεδομένα ειδικών 
κατηγοριών, 

III. σε δημόσιες / δικαστικές αρχές, 
IV. στην Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της 

Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, 
V. σε συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας 

της ασφαλιστικής σύμβασης, παρόχους υπηρεσιών υγείας, φύλαξης και διαχείρισης 

αρχείων, υπηρεσιών βοήθειας, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, 
δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες, 

VI. στον συμβαλλόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης, ο οποίος έλκει δικαιώματα από 
αυτή. 

 
5. Χρόνος επεξεργασίας 
Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο: 

I. για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της  ασφαλιστικής σύμβασης 
και της άσκησης των εκατέρωθεν αξιώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και της 
συμμόρφωσης της Εταιρίας με νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και 

II. μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης εκτός εάν 
εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την 
περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

 
6. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων 
Ο συμβαλλόμενος / ασφαλισμένος και τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη έχουν δικαίωμα τους να 
ανακαλέσουν  ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, αναγνωρίζοντας ότι στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι 
η εν λόγω επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, η 
Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνει κατά 
το προσυμβατικό στάδιο, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης. Η 
επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης παραμένει σύννομη 
και τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 5 «Χρόνος 
Επεξεργασίας». 
Επιπλέον, ο συμβαλλόμενος / ασφαλισμένος και τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη έχουν τα παρακάτω 
δικαιώματα, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και στη σχετική ελληνική νομοθεσία, ως ισχύει, 
και συγκεκριμένα: 

 για Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα , που αφορούν τα 
ανωτέρω πρόσωπα και τα οποία διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρία. 

 Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων, που αφορούν τα 
ανωτέρω πρόσωπα ,ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων τους. 

 Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων, που αφορούν τα ανωτέρω πρόσωπα, από τα 
αρχεία της Εταιρίας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την 
επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. 

 Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων, που αφορούν τα ανωτέρω 
πρόσωπα, σε περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβειά τους. 

 Δικαίωμα λήψης των δεδομένων, που έχουν παρασχεθεί από τα ανωτέρω 
πρόσωπα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο. 

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης στην Εταιρία 
(αρμόδια Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). 
Για οποιοδήποτε θέμα ο συμβαλλόμενος / ασφαλισμένος και τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη δύνανται να 
απευθυνθούν εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση/ Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρίας είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που 
βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://www.generali.gr/el/epikoinonia/complain-form, είτε αποστέλλοντας 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaintsdepartment@generali. 
gr  ή fax στο +30 210 726 8810, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα, 
υπόψη της αρμόδιας Διεύθυνσης. 
Σε κάθε περίπτωση ο συμβαλλόμενος / ασφαλισμένος και τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη δικαιούνται  να 
απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή 
(Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των 
προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του 
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας 
γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. 
 
7. Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτη χώρα 
Η Εταιρία, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής 
πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας 
κυρωθείσες με ελληνικό νόμο, ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, που αφορούν το συμβαλλόμενο / ασφαλισμένο και τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη, στην 
αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών. 
Επιπλέον, η Εταιρία λόγω συμμετοχής σε ομιλικό σχήμα τρίτης χώρας ενδέχεται, λαμβάνοντας τις 
κατάλληλες εγγυήσεις, να προβεί σε διαβίβαση δεδομένων, που αφορούν το συμβαλλόμενο / 
ασφαλισμένο και τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη, εκτός Ελλάδος ή και Ε.Ε. 
 
8. Ενημέρωση σε περίπτωση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων 
Η Εταιρία ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της 
ασφαλιστικής σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος, 
αποτροπής της απάτης και συμμόρφωσης της Εταιρίας με την νομοθεσία για την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και την εν γένει 
νομοθεσία.

 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Έχω ενημερωθεί για την ως άνω επεξεργασία προσωπικών μου 
δεδομένων και συναινώ σε αυτήν, όπως ειδικά αυτή ορίζεται στο 
παρόν έγγραφο. 
 
Αριθμός Παροχής ……………………….……………………………… 
 
Ονοματεπώνυμο ……………………….………………………………. 
 
Υπογραφή ………………………………………..…………………….. 
 
 
 

 

Έχω ενημερωθεί για την ως άνω επεξεργασία προσωπικών μου 
δεδομένων και ΔΕΝ συναινώ σε αυτήν, όπως ειδικά αυτή ορίζεται 
στο παρόν έγγραφο. 
 
Αριθμός Παροχής ……………………….……………………………… 
 
Ονοματεπώνυμο ……………………….………………………………. 
 
Υπογραφή ………………………………………..…………………….. 
 
 

 

http://www.elpedison.gr/
https://www.generali.gr/el/epikoinonia/complain-form
http://www.dpa.gr/

