
Πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων 

**Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πωλούνται, δεν μισθώνονται, δεν 

ανταλλάσσονται. Δεν χρησιμοποιούνται για marketing ή για στατιστικές 
έρευνες** 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ρυθμίζει την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων και εκτός άλλων προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις ενημέρωσης. 
Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνεται και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 
πελατών από τους διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές εταιρείες. 

WEBSITE (cbis.gr) 
Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες CBIS ανώνυμα και χωρίς να παρέχει 
οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα μόνα στοιχεία που συλλέγονται για αυτόν είναι 
κάποιες ανώνυμες πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση του υπολογιστή του, η ημέρα και ώρα 
της επίσκεψης και άλλες παρεμφερείς μη προσωπικές πληροφορίες. Τα στοιχεία αυτά 
χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας και δεν 
περιέχουν κανένα προσωπικό στοιχείο για τους επισκέπτες. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας: Χρήστος 
Χριστοδούλου Αφοί Χριστοδούλου Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λ. Μεσογείων 452, Αθήνα 
15342  Τηλ. 210.6001030 - Fax 2106010706 ταχυδρομικώς στην ανωτέρω διεύθυνση, με την 
υπόδειξη «data protection officer», ή μέσω email στο: cch@cbis.gr 

ΣΚΟΠΟΣ  
Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων συνίστανται στους εξής:  
α. στην εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, του 
καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων αυτής καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου,  
β. 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),  
γ. στη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης  
δ. στην έρευνα που δύναται η Εταιρία να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες 
ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης του υποκειμένου. 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:  
α. Δεδομένα: π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ 
διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ  
β. Δεδομένα Επικοινωνίας: π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, 
αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ  
γ. Δεδομένα Πληρωμής: π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές 
τραπεζικές κάρτες  
δ. Δεδομένα Ασφάλισης: δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της 
ασφαλιστικής σύμβασης (π.χ. σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, δεδομένα 
υγείας, δεδομένα οδηγησης.) 
ε. 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. 



ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν:  
α. σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος.  
β. σε δημόσιες / δικαστικές αρχές.  
γ. σε συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της 
ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ενδεικτικά: σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε παρόχους 
υπηρεσιών υγείας, σε παρόχους υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, σε υπηρεσίες 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, σε δικηγόρους, σε ερευνητές ή  
πραγματογνώμονες, σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, σε εταιρίες 
παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας. 
 
ΔΙΚAIΩΜΑΤΑ 
Το υποκείμενο δεδομένων ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την 
παρούσα συγκατάθεση καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Ειδικότερα 
ενημερώνεται ότι στην περίπτωση που ανακαλείται η συγκατάθεση ως προς δεδομένα, η 
επεξεργασία των οποίων 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. 3 Επιπλέον, ενημερώνεται για τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματά 
του, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) Συγκεκριμένα:  
- Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία 
από την Εταιρία δυνάμει της ασφαλιστικής σύμβασης.  
- Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που αφορούν το 
λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένο 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.  
Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, 
έγγραφης αίτησης στην Εταιρία. Για οποιοδήποτε θέμα το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί 
να απευθυνθεί στο αρμόδιο Τμήμα/ Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cch@cbis.gr σε κάθε δε περίπτωση 
δικαιούται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε 
γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Η Εταιρεία θα συλλέγει, θα αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 
για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του 
εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τυχόν 
υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και 
μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. 

 

http://www.dpa.gr/

