
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ HSBC Continental Europe, Greece 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
Oνοματεπώνυμο …………………………………………….. 
Πατρώνυμο …………………….………………………………. 
Α.Δ.Τ. …………………………..…………………………………. 
Α.Φ.Μ. …………………..……………………………………….. 
 
Ο/H υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι: 

1) Ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Τράπεζα HSBC Continental Europe, Greece (ΕΪΤΣ ΕΣ ΜΠΙ ΣΙ  
ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΓΙΟΥΡΟΠ, ΓΚΡΙΣ)  και  παρέχω  τη  συγκατάθεσή  μου,  στα  πλαίσια  της  διαδικασίας  του                 
Ν.4224/2013   (Κώδικας Δεοντολογίας),  για  την  εκ  μέρους  της  Τράπεζας  συλλογή,  τήρηση  σε  (ηλεκτρονικό  ή  μη)   
αρχείο  και  επεξεργασία σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.2472/1997,  όπως  ισχύει,  των  προσωπικών  δεδομένων  
μου  (προσωπικών  και ευαίσθητων) τα οποία  έχουν γνωστοποιηθεί και υποβληθεί στην Τράπεζα  για τον σκοπό της  
αξιολόγησης από την Τράπεζα της ένταξής μου στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

2) Τα αναφερόμενα στην παρούσα στοιχεία είναι ορθά, πλήρη και αληθή. Έχω ενημερωθεί σχετικά με τα κατωτέρω 
αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και δηλώνω και αναγνωρίζω τα ακόλουθα: 

Α. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι (τηλ. 210-36- 
76-700), τηρεί τα ακόλουθα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, για τα οποία γίνεται περιοδική αναλυτική 
ενημέρωση δια του τύπου, όπως και μέσω της ιστοσελίδας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr): 

 

1. Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων 

Σε  αυτό  καταχωρούνται  δεδομένα  για  αθέτηση  συγκεκριμένων  οικονομικών  υποχρεώσεων  που  έχουν  αναληφθεί, 
όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής κ.λπ. 

Σκοπός  του  αρχείου  είναι  η  παροχή  στους  αποδέκτες  των  δεδομένων  επαρκούς  πληροφόρησης  για  τον  έλεγχο 
κυρίως της φερεγγυότητας των πελατών τους. 

Πηγή των δεδομένων είναι τα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, τα Πιστωτικά 
Ιδρύματα και η Τράπεζα της Ελλάδος.  

Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων στο αρχείο είναι από 2 έως 15 έτη  ανάλογα με τη βαρύτητα της πληροφορίας και 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 40 ν. 3259/2004 όπως ισχύει και τον Κανονισμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

 

2. Αρχείο Υποθηκών-Προσημειώσεων 

Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για εμπράγματα βάρη επί ακινήτων. 

Σκοπός του αρχείου είναι η αξιολόγηση των εμπραγμάτων βαρών από τους αποδέκτες των δεδομένων. 

Πηγή των δεδομένων είναι τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. 

Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο διατηρούνται οι αντίστοιχες εγγραφές στις ανωτέρω πηγές. 

 

3. Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων 

Σε  αυτό  καταχωρούνται  δεδομένα  για  ενήμερες  και  σε  καθυστέρηση  οφειλές  από  δάνεια,  πιστώσεις,  ενέγγυες 
πιστώσεις και εγγυήσεις κάθε μορφής προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. 

Σκοπός  του  αρχείου  είναι  η  παροχή  στους  αποδέκτες  επαρκούς  πληροφόρησης  για  τον  έλεγχο  κυρίως  της 
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους.  

Πηγή των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. 

Ο  χρόνος  τήρησης  των  καταχωρούμενων  δεδομένων  στο  ανωτέρω  αρχείο  είναι  πέντε  (5)  έτη  από  την  τελευταία 
μηνιαία ενημέρωση αυτών από τα ιδρύματα που τα διαβιβάζουν. 

 

Β. Αποδέκτες 

Πρόσβαση στα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων και το Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς 
έχουν μόνο αδειοδοτημένα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως και συγκεκριμένοι φορείς του Δημοσίου. 

 

Γ. Δικαιώματα Υποκειμένων 

Κάθε  υποκείμενο  δεδομένων  έχει,  σύμφωνα  με  το  Ν.2472/1997  δικαίωμα  πρόσβασης  στα  παραπάνω  αρχεία  και 
δικαίωμα αντίρρησης, που ασκούνται με αίτηση που υποβάλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

Το δικαίωμα  αντίρρησης στην  περίπτωση των  Αρχείων  Αθέτησης  Υποχρεώσεων  και  Υποθηκών-Προσημειώσεων 
αφορά  στην  τυχόν  διόρθωση  των  δεδομένων  που  είναι  καταχωρημένα  σε  αυτά  ή την  μη  μετάδοση  αυτών  στους 
αποδέκτες. 
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Στην περίπτωση του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων το δικαίωμα αντίρρησης αφορά στην μη πρόσβαση των 
αποδεκτών στα δεδομένα που είναι καταχωρημένα σε αυτό, η δε σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στην 
Τράπεζα η οποία τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

 

Δ. Συγκατάθεση 

Για την πρόσβαση στα δεδομένα των Αρχείων Αθέτησης Υποχρεώσεων και Υποθηκών-Προσημειώσεων δεν 
απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (αποφάσεις Αρχής 109/1999 και 24/2004). 
 
Έχοντας κατά τα ανωτέρω ενημερωθεί, συναινώ ανεπιφύλακτα:   

⎕ στην πρόσβαση της Τράπεζας στα δεδομένα μου που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης 
Χορηγήσεων 
Ανάκληση της ως άνω συγκατάθεσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με έγγραφο που υποβάλλεται στην  Τράπεζα  
και ισχύει για το μέλλον. 
Η ανωτέρω συγκατάθεση ισχύει καθόλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 
πλήρη εξόφληση των απαιτήσεων της Τράπεζας από αυτήν ή μέχρι την ανάκλησή της. 
Για τυχόν άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, ο αιτών/υποκείμενο δεδομένων μπορεί να απευθύνεται σε 
οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή απευθείας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ  εφόσον αφορά σε αυτή.  
 
Επιπλέον, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αφού δεν έχω προβάλλει ουδεμία αντίρρηση επί των εκάστοτε 
τροποποιήσεων των Γενικών Όρων Συναλλαγών για Ιδιώτες :   
 

⎕ έχω κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως στο σύνολο τους, τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για Ιδιώτες, όπως 
αυτοί  ισχύουν και  

⎕ έχω συναινέσει και συναινώ ανεπιφύλακτα όσον αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση προσωπικών 
δεδομένων, στη δραστηριότητα διαχείρισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος και στους όρους φορολογικής 
συμμόρφωσης, όπως με λεπτομέρεια περιγράφονται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για Ιδιώτες 
συμπεριλαμβανομένου και του όρου 11Α αυτών ή όπως άλλως αριθμηθεί.  
 
  

 
                                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………. 
                                                                                      Ο/Η ΔΗΛΩΝ ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 


