
 

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων 

Θεσσαλονίκη (Έδρα): 14
ο
 χλμ. E.O. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου 

Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, T. 2310 499000, F. 2310 499099 
Αθήνα: Καλλιρρόης 65, Τ.Κ. 117 43, T. 210 9334994, F. 210 9334773 

www.interlife.gr // info@interlife.gr 
 

Α.Φ.Μ. 094342626 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 057606004000 
 

 

 

 
Διασφαλισμένης Ποιότητας Ασφαλιστικές 
Υπηρεσίες κατά ISO 9001:2015 

Σελίδα 1 από 4 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α 

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 

 
Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να ενημερωθείτε για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και 
αποθήκευσης δεδομένων που διενεργούνται από την Εταιρία για την εξυπηρέτηση των σκοπών και 
λοιπών όρων της επεξεργασίας ως καθορίζονται κατωτέρω, καθώς και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με 
τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016), και εν γένει την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρία με 
την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ως νομίμως 
εκπροσωπείται, η οποία εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου) και 
έχει Α.Φ.Μ. 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. 

Με τον όρο «Μέτοχοι» νοούνται τα πρόσωπα που είναι ή υπήρξαν εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας, 
έχουν τη μετοχική ιδιότητα, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι ή ενεχυρούχοι δανειστές των μετόχων 
ή οποιουδήποτε έχει δικαίωμα ψήφου και εν γένει έχει ή ασκεί δικαιώματα επί των μετοχών της Εταιρίας, 
οι ασκούντες το δικαίωμα ψήφου εκπροσωπώντας νομικά πρόσωπα καθώς και όσοι συμμετέχουν με 
οποιαδήποτε ιδιότητα στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας. 

Για κάθε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας μας στο e-mail dpo@interlife.gr ή το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων για οποιοδήποτε άλλο θέμα στο e-mail investors@interlife.gr. Ειδικότερα: 

1. Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(ενδεικτικά: ΓΚΠΔ, Ν.4624/2019, Ν.4548/2018, Ν.4706/2020, Ν.2396/1996, Ν.3756/2009 και ο 
Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Κανονισμός Σ.Α.Τ.) και κάθε 
άλλη σχετική νομοθεσία). 

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων συνίστανται στους εξής: 

α. Την ταυτοποίηση του Μετόχου και την επικοινωνία μαζί του, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 1 περ γ 
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016). 

β.  Τον έλεγχο της δυνατότητας και της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων των Μετόχων, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και τη διευκόλυνση των Μετόχων να ασκούν τα εκ του νόμου 
δικαιώματά τους (π.χ. άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, 
επιβεβαίωση μετοχικής ιδιότητας, κατάσταση μετόχων, τήρηση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, 
συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις, διανομή μερίσματος κ.λπ.), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 1 περ γ 
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016). 

γ. Τη διεξαγωγή και υλοποίηση εταιρικών πράξεων και την εκτέλεση των Υποχρεώσεων της Εταιρίας 
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προς τους Μετόχους (όπως διανομή μερίσματος, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.), την 
παρακολούθηση των συναλλαγών επί των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 1 περ 
γ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016). 

δ. Την εκπλήρωση υποχρεώσεων που πηγάζουν από διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και άλλες 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 1 περ γ του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016). 

ε. Την τήρηση και διαχείριση μετοχολογίου από την Εταιρία, κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό 
ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και  το 
άρθρο 6 παρ 1 περ γ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016). 

στ. Την ανταπόκριση της Εταιρίας σε αιτήματα των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 1 περ γ του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016). 

ζ. Τη διενέργεια εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων μετοχών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας  
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και το άρθρο 6 παρ 1 περ γ του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ/Ε.Ε 679/2016). 

2. Πηγή πληροφόρησης 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων συλλέγονται: 

α. Απευθείας από τους ίδιους τους Μετόχους, οι οποίοι και θα πρέπει να μεριμνούν για την 
επικαιροποίηση των στοιχείων τους, ούτως ώστε το Μητρώο Μετόχων να είναι πάντοτε 
ενημερωμένο και επικαιροποιημένο. 

β.  Από τρίτα εξουσιοδοτημένα από τους Μετόχους πρόσωπα. 

γ. Από τα κεντρικά αποθετήρια Αθηνών και Κύπρου που τηρούν τα στοιχεία αναγνώρισης Μετόχων 
καθώς και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τη μετοχική βάση της Εταιρίας, τις συναλλαγές επί 
μετοχών και τίθενται υπόψιν της Εταιρίας, μέσω ηλεκτρονικών αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας. 

δ. Από στοιχεία τα οποία τους αφορούν και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά 
είτε με άλλο τρόπο. 

3. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων και των λοιπών φυσικών προσώπων τα οποία 
συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις που συλλέγονται και τελούν σε επεξεργασία για τους ως άνω 
σκοπούς, είναι τα άκρως απαραίτητα, κατάλληλα, αναγκαία και συναφή με τους σκοπούς για τους 
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής 
κατηγορίες: 

 α. Δεδομένα 
Ταυτοποίησης  

π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό 
αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), χώρα φορολογικής κατοικίας, 
επάγγελμα/δραστηριότητα, υπηκοότητα 

β. Δεδομένα 
Επικοινωνίας 

π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί 
τηλεφώνου/φαξ 
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γ. Δεδομένα Πληρωμής π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί 

δ. Δεδομένα Μετοχών π.χ. αριθμός και κατηγορία μετοχών, Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, 
Αριθμός Μητρώου Μετόχου, Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της 
οποίας ο Μέτοχος/Αντιπρόσωπος/Ἔντολοδόχος συμμετέχει σε Γενική 
Συνέλευση της Εταιρίας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, στοιχεία 
μετοχών και δικαιωμάτων που κατέχονται επ’ αυτών, πληροφορίες σχετικά 
με συναλλακτική δραστηριότητα επί μετοχών, Δεδομένα που αφορούν τη 
συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου του Μετόχου σε Γενική 
Συνέλευση της Εταιρίας, στοιχεία διαφόρων αιτημάτων που υποβάλλονται 
κατά καιρούς στην Εταιρία και εν γένει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο 
πλαίσιο εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4. Αποδέκτες  

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, 
συνεργάτες και στελέχη της Εταιρίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε 679/2016). 

Ενδέχεται να δοθεί πρόσβαση σε εφαρμογή της νομοθεσίας σε τρίτους, όπως:  

α. π.χ. παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογιστές, 
ορκωτούς ελεγκτές. 

β.  Ελληνικές ή αλλοδαπές Δημόσιες, εποπτικές, ελεγκτικές, φορολογικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, 
αστυνομικές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους (ενδεικτικά 
Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, ΑΑΔΕ, Γενικό Εμπορικό Μητρώο). 

γ. Λοιποί Μέτοχοι της Εταιρίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο. 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρία INTERLIFE ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν 
διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - Ε.Ο.Χ.) 
ή διεθνή οργανισμό εκτός της Ε.Ε. Σε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί τέτοια διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η εν λόγω διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία θα διενεργείται σε 
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. 

5. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας 

Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο για το διάστημα 
που απαιτείται για τον σκοπό της κάθε επεξεργασίας ανάλογα με ότι προβλέπει το εκάστοτε ισχύον 
θεσμικό, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την εξυπηρέτηση και προάσπιση των εννόμων 
συμφερόντων της, για την επιδίωξη απαιτήσεών της καθώς και για την εκπλήρωση των συμβατικών της 
υποχρεώσεων και εν γένει σύμφωνα με την εκάστοτε νομική βάση και τον σκοπό που εξυπηρετεί η 
επεξεργασία τους, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και 
μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 
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Για παράδειγμα, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα από 5 έως 20 έτη ώστε να ασκήσετε αξιώσεις που 
αναφέρονται στη διάταξη 937 του Αστικού Κώδικα ή 10 έτη για δεδομένα σας που αφορούν την άσκηση 
αξιώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. 

6. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων  

Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται για τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματά του, όπως αυτά 
ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 
679/2016) και των εθνικών νομοθετημάτων. Συγκεκριμένα: 

 Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία από την 
Εταιρία. 

 Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων του ή τη συμπλήρωση 
ελλιπών δεδομένων αυτού. 

 Δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρίας εφόσον η 
επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν 
συλλεγεί. 

 Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων του σε περίπτωση αμφισβήτησης της 
ακρίβειάς τους. 

 Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς 
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο. 

 Δικαιούται να εναντιώνεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπου ο νόμος το 
επιτρέπει. 

 Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου, 
διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την εν λόγω συγκατάθεσή του, χωρίς όμως να 
θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, πριν από την ανάκλησή 
της. 

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης 
αίτησης στην Εταιρία. 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρία δεν πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία να 
παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.  

Για οποιοδήποτε θέμα το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο Υπεύθυνο για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρίας στο e-mail dpo@interlife.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. Κατόπιν 
ενημέρωσής σας από την Εταιρία, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες, εφόσον 
απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. 

7. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή 

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την 
αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
της (www.dpa.gr), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 
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