ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ενηµέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδοµένων

Εισαγωγή
Θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι για την AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε η προστασία
των προσωπικών δεδοµένων των πελατών µας έχει πρωταρχική σηµασία. Για το λόγο
αυτό λαµβάνουµε τα κατάλληλα µέτρα για να προστατέψουµε τα προσωπικά δεδοµένα
που επεξεργαζόµαστε και να διασφαλίσουµε ότι η επεξεργασία των προσωπικών
δεδοµένων πραγµατοποιείται πάντοτε σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που τίθενται από το
νοµικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται
προσωπικά δεδοµένα για λογαριασµό της εταιρίας.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων (DPO)
Η AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε µε έδρα στον Δήµο Αµαρουσίου, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου
91 & 25ης Μαρτίου, e-mail: aegean.baltic@ab-bank.com, τηλ: 210-6234110, website:
https://aegeanbalticbank.com,
ενηµερώνει
ότι,
για
σκοπούς
άσκησης
των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
των πελατών της σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και τον Ευρωπαϊκό
Κανονισµό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, εφεξής
«Κανονισµός») όπως ισχύει.
Για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
επικοινωνήστε απευθείας µε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων (DPO), e-mail:
dpo@ab-bank.com, τηλέφωνο: 210-6234110.
Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων επεξεργαζόµαστε;
Τα προσωπικά δεδοµένα που µας παρέχετε ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο,
διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, ηλικία,
Αριθµός διαβατηρίου, επαγγελµατική κατάσταση, ηµεροµηνία γέννησης, κλπ.,
τα επεξεργαζόµαστε µόνο όταν έχουµε νόµιµο λόγο να το κάνουµε και σύµφωνα µε τους
σχετικούς κανονισµούς και τη νοµοθεσία.
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Πώς και γιατί χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα σας;
• Για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών µας
Προσωπικά δεδοµένα συλλέγουµε π.χ. κατά το άνοιγµα καταθετικών τραπεζικών
λογαριασµών, όταν χρησιµοποιούµε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαχείριση
των λογαριασµών σας, για την επεξεργασία των συναλλαγών σας, για την ανταλλαγή
χαρτονοµισµάτων, διαχείριση εµβασµάτων, διαχείριση θυρίδων, για την αποδοχή
αιτηµάτων αναδιάρθρωσης οφειλών και γενικά για την παροχή των προϊόντων και των
υπηρεσιών µας, προκειµένου να εκτελέσουµε τη σύµβασή µας µαζί σας.
• Για την επικοινωνία µας µαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης µας µε εσάς
Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουµε µαζί σας µέσω email ή τηλεφώνου για
διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγµα για τη διαχείριση των παραπόνων σας και
γενικότερα για την εξυπηρέτησή σας.
• Για να σας ενηµερώσουµε για τα νέα και τις προσφορές µας
Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό ή καλύπτεται από το έννοµο συµφέρον µας, θα σας
στείλουµε προωθητικά µηνύµατα για τις τραπεζικές µας υπηρεσίες, ενηµερώσεις,
προϊόντα και προσφορές, ενίοτε εξατοµικευµένες στις προτιµήσεις σας και τα
ενδιαφέροντά σας, ώστε να βελτιώσουµε την εµπειρία σας ως πελάτη.
• Για τη βελτίωση των υπηρεσιών
επιχειρηµατικών µας συµφερόντων

µας

και

την

προστασία

των

Οι επιχειρηµατικοί µας σκοποί για τους οποίους θα χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες
σας µας βοηθούν να βελτιώνουµε τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε εσάς και να
ανταποκρινόµαστε στις προσδοκίες σας.
• Για την υποστήριξη των τραπεζικών εργασιών
Επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα προκειµένου να διαχειριστούµε
καταγγελίες, τη λήξη των συναλλακτικών σχέσεων και γενικότερα για να διαφυλάξουµε
την απρόσκοπτη παροχή των τραπεζικών µας υπηρεσιών.
• Για την πρόληψη εγκληµατικών πράξεων και τη συµµόρφωση µε τις νοµικές
υποχρεώσεις
Επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα για τη διεξαγωγή ελέγχων δέουσας
επιµέλειας για τους πελάτες, διαγνωστικών ελέγχων συναλλαγής, ονόµατος, ελέγχων
γνησιότητας και καταλληλότητας τραπεζογραµµατίων, εντοπισµό κινδύνων και
γενικότερα για την εφαρµογή µέτρων πρόληψης και εντοπισµού εγκληµατικών πράξεων,
όπως της απάτης, της τροµοκρατίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.
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• Για τη διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων µας και την προστασία
προσώπων και αγαθών
Όταν χρησιµοποιούµε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (CCTV) και κάµερες ασφαλείας
προκειµένου να είµαστε σε θέση να προστατεύουµε την ασφάλεια φυσικών προσώπων,
υλικών, εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεών σας.
• Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρµα µας
Επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα προκειµένου να σας παρέχουµε
πρόσβαση στη διαδικτυακή µας πλατφόρµα.
Ποιοι είναι οι νόµιµοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων;
Τα προσωπικά δεδοµένα που µας παρέχετε τα επεξεργαζόµαστε µόνο όταν έχουµε
νόµιµο λόγο να το κάνουµε.
Νόµιµοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων συνιστούν:
(α) η παροχή των υπηρεσιών που µας αναθέτετε και επιθυµείτε να λάβετε από εµάς
όπως για παράδειγµα το άνοιγµα καταθετικού λογαριασµού και κατά συνέπεια η
εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων σε αυτό το πλαίσιο.
(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόµων συµφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και
των δικών µας. Έτσι, χρησιµοποιούµε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (CCTV) και
κάµερες ασφαλείας προκειµένου να είµαστε σε θέση να προστατεύουµε την ασφάλεια
φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεών
σας.
(γ) η συµµόρφωση µε υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόµο, όπως για παράδειγµα η
χρήση των πληροφοριών αυτών για τον εντοπισµό ή την πρόληψη εγκληµατικών
πράξεων (συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και άλλα οικονοµικά εγκλήµατα).
(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις που θέτει το
νοµικό πλαίσιο, προκειµένου να λαµβάνετε ενηµερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες,
προσφορές ενίοτε εξατοµικευµένες στις προσωπικές σας προτιµήσεις τόσο από την
Aegean Baltic Bank A.T.E, ή και από τρίτες συνεργαζόµενες εταιρίες, οι οποίες
επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδοµένα σύµφωνα µε το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.
Πού κοινοποιούνται τα δεδοµένα σας;
Η Aegean Baltic Bank A.T.E κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδοµένα ενδεικτικά στις
ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:
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• Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόµου
Μπορεί να µοιραστούµε τις πληροφορίες σας µε σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής
του νόµου και άλλα τρίτα µέρη, όπου ο νόµος µας το επιτρέπει, για το σκοπό της
πρόληψης ή του εντοπισµού εγκληµατικών πράξεων, για την εκτέλεση εντολών άρσης
απορρήτου-παροχής στοιχείων λογαριασµών πελατών και εντολών δέσµευσης
λογαριασµών-θυρίδων, κ.α.
• Σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα
Παροχή πληροφοριών σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα π.χ. για τη φερεγγυότητα και τη
συναλλακτική τάξη πελατών µας που εκδίδουν επιταγές οι οποίες κατατίθενται ως
ενέχυρο στις τράπεζες αυτές.
• Κατά την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους,
δικηγορικές εταιρείες, εταιρείες συµβούλων, τεχνικές εταιρείες, κ.α.
Όπως κατά την παράδοση στοιχείων πελατών προκειµένου ένας εξωτερικός συνεργάτης,
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την νοµική διαχείριση της υπόθεσης του
πιστούχου (πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις στις οποίες έχει κριθεί απαραίτητη η
συνδροµή εξειδικευµένου νοµικού για την διαχείριση της υπόθεσης) ή να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση εκτίµησης της αξίας ακίνητου ή
µηχανήµατος ιδιοκτησίας του πιστούχου ή εγγυητή επί της χρηµατοδότησης. Επίσης
κατά την παράδοση οικονοµικών στοιχείων και στοιχείων αναφορικά µε τις
χρηµατοδοτήσεις των πελατών της Τράπεζας µας σε συνεργαζόµενες εταιρίες
προκειµένου να εκπονηθούν µελέτες βιωσιµότητας οι οποίες καταδεικνύουν την
πιθανότητα αποπληρωµής του χρέους της εταιρίας καθώς και της πιθανότητας
πτώχευσης της συγκεκριµένης εταιρίας, κ.α.
• Σε Φορείς αξιολόγησης
www.tiresias.gr

πιστοληπτικής

ικανότητας

-

Τειρεσίας

-

Ανταλλαγή πληροφοριών µε φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, µε φορείς
πρόληψης απάτης, κ.α. προκειµένου να αξιολογήσουµε και να διαχειριστούµε τον
οικονοµικό κίνδυνο για τη συµµόρφωσή µε τις κανονιστικές µας υποχρεώσεις και για το
δικό µας έννοµο συµφέρον.
Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδοµένων σε τρίτες χώρες
Τα προσωπικά σας δεδοµένα µπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν σε
τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(ΕΟΧ), συµπεριλαµβανοµένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να µην έχουν το ίδιο επίπεδο
προστασίας για προσωπικές πληροφορίες. Λόγοι διαβίβασης των προσωπικών σας
δεδοµένων µπορεί να είναι η παροχή πληροφορίων για την εκτέλεση της σύµβασής µας
µαζί σας, για τη συµµόρφωση µε κανονιστικές υποχρεώσεις και/ή για την προστασία των
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εννόµων συµφερόντων µας. Διασφαλίζουµε ότι υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο
προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόµιµη.
Χρονικό Διάστηµα Αποθήκευσης
Το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων αποφασίζεται µε βάση τα παρακάτω
ειδικότερα κριτήρια ανάλογα µε την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νοµικού
πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδοµένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα
επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται µε βάση σύµβαση, τα προσωπικά σας δεδοµένα
αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της
σύµβασης και για τη θεµελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νοµικών αξιώσεων µε βάση
τη σύµβαση.
Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα
προσωπικά σας δεδοµένα τηρούνται µέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό
µπορεί να πραγµατοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγµή. Η ανάκληση της
συγκατάθεσής δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστηµα πριν την ανάκλησή της.
Ποια είναι τα δικαιώµατα σας σε σχέση µε τα προσωπικά σας δεδοµένα
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδοµένα του οποίου είναι αντικείµενο επεξεργασίας από την
Aegean Baltic Bank Α.Τ.Ε απολαµβάνει τα ακόλουθα δικαιώµατα:
Δικαίωµα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωµα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νοµιµότητα της επεξεργασίας.
Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωµα να έχετε πρόσβαση στα δεδοµένα και να λάβετε
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία τους.
Δικαίωµα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωµα να µελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε
τα προσωπικά σας δεδοµένα ερχόµενοι σε επαφή µε τον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδοµένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.
Δικαίωµα διαγραφής:
Έχετε δικαίωµα να υποβάλετε αίτηµα διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων όταν
τα επεξεργαζόµαστε µε βάση την συγκατάθεσή σας ή µε προκειµένου να
προστατεύσουµε τα έννοµα συµφέροντα µας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως
ενδεικτικά όταν υπάρχει σύµβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων
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που επιβάλλεται από το νόµο, δηµόσιο συµφέρον), το εν λόγω δικαίωµα υπόκειται σε
συγκεκριµένους περιορισµούς ή δεν υφίσταται ανάλογα µε την περίπτωση.
Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδοµένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αµφισβητείται την ακρίβεια των
προσωπικών δεδοµένων και µέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη
διαγραφή προσωπικών δεδοµένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισµό χρήσης
αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς
επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση, υποστήριξη
νοµικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και µέχρι να γίνει
επαλήθευση ότι υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που µας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων
για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
Δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωµα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγµή στην επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδοµένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι
απαραίτητη για σκοπούς εννόµων συµφερόντων που επιδιώκουµε ως υπεύθυνοι
επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εµπορικής
προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
Δικαίωµα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωµα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδοµένα σε µορφή που θα
σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιµοποιήσετε και να τα
επεξεργαστείτε µε τις κοινώς διαδεδοµένες µεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε
δικαίωµα να µας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουµε τα δεδοµένα
και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωµα σας αυτό υπάρχει για τα
δεδοµένα που µας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται µε
αυτοµατοποιηµένα µέσα µε βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής
σύµβασης.
Δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωµα να την
ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε
στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατά σας µπορείτε να
απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων (DPO), ταχυδροµική διεύθυνση:
οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 91 & 25ης Μαρτίου, e-mail: dpo@ab-bank.com, τηλ: 210-6234110
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Δικαίωµα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210
6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδοµένων
Η Aegean Baltic Bank Α.Τ.Ε εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα µε
στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και την αποτροπή τυχαίας
απώλειας ή καταστροφής και µη εξουσιοδοτηµένης ή/και παράνοµης πρόσβασης σε
αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος
λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν
επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι µη εξουσιοδοτηµένα τρίτα πρόσωπα δεν θα
αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρµοζόµενα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχοµένως σε χρήση
προσωπικών δεδοµένων για µη εξουσιοδοτηµένους ή/και αθέµιτους σκοπούς.
Κατάρτιση Προφίλ - Αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων
Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε µορφή αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισµένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού
προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές
προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα ή τις µετακινήσεις του.
Προκύπτει αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
κατάρτισης προφίλ, π.χ. όταν αιτείστε προϊόντα και υπηρεσίες, για να λάβουµε
αποφάσεις περί χρηµατοδότησης και να διενεργήσουµε ελέγχους για απάτη και
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι
λαµβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ για την αναγνώριση του επιπέδου κινδύνου, που
σχετίζεται µε δραστηριότητα πελάτη ή χρήση λογαριασµού, π.χ. για πίστωση, απάτη, ή
για λόγους οικονοµικού εγκλήµατος, ή για να διαπιστώσουµε αν κάποιος άλλος
χρησιµοποιεί την κάρτα σας χωρίς την άδειά σας.
Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε ανθρώπινη παρέµβαση και να αµφισβητήσετε την
απόφαση.
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PRIVACY STATEMENT
Update on Personal Data Processing

Introduction
We would like to assure you that for AEGEAN BALTIC BANK S.A the protection of our
customers' personal data is of paramount importance. That is why we are taking
appropriate steps to protect the personal data we process and to ensure that the
processing of personal data is always carried out in accordance with the obligations laid
down by the legal framework, both by the company itself and by third parties who
process personal data on behalf of the company.
Data Controller – Data Protection Officer (DPO)
AEGEAN BALTIC BANK S.A , having its registered office at Maroussi, 91, Meg.
Alexandrou & 25th Martiou Str, email: aegean.baltic@ab-bank.com, tel: 210-6234110,
website: https://aegeanbalticbank.com, informs that, for the purposes of its business, it
processes personal data of its customers in accordance with applicable national law and
the European Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to
the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data
Protection Regulation, hereinafter referred to as the "Regulation") as it is currently in
force.
For any matter concerning the processing of personal data, please contact the Data
Protection Officer directly (DPO), email: dpo@ab-bank.com, telephone: 210-6234110.
Which categories of personal data do we process;
The personal data you provide us with name, father’s name, address, email,
mobile/landline telephone, Tax Registration Number, Tax Office, ID Number,
age, Passport Number, profession, date of birth, etc., is being processed only
when we have legal grounds to do so and according to the applicable regulatory and
legal framework.
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How and why we use your personal data;
• For providing our products and services
We collect personal data i.e. when we open bank accounts, when we use the
information required to manage your accounts, process your transactions, exchange
bank notes, remittance management, deposit management, accepting debt restructuring
requests, and generally providing our products and services, in order to adhere to our
contractual relationship with you.
• For communicating with you and managing our relationship with you
We may need to contact you by email or phone for administrative purposes, such as
handling your complaints and, generally, offering you our services.
• For keeping you up-to-date with our news and offers
If you have consented to or are covered by our legitimate interest, we will send you
promotional messages about our banking services, updates, products and offers,
sometimes personalized to your preferences and interests, to improve your customer
experience.
• To improve our services and protect our business interests
The business purposes for which we will use your information help us improve our
services and meet your expectations.
• To support banking operations
We process your personal data in order to handle complaints, termination of business
relationships and more generally to preserve the unimpeded provision of our banking
services.
• To prevent criminal acts and comply with legal obligations
We process your personal data to conduct customer due diligence, transaction
diagnostics checks, name authentication and banknote authentication checks, risk
identification and, more generally, the implementation of measures to prevent and
detect criminal offenses such as fraud, terrorism and money laundering of income from
illegal activities.
• To safeguard our legitimate interests and protect individuals and goods
When we use closed circuit television (CCTV) and security cameras to be able to protect
the security of individuals, materials, facilities, including your deposits.
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• For providing access to our online platform
We process your personal data in order to provide access to our online platform.
Which are the legal grounds for processing personal data?
The personal data you provide to us with are processed only when we have legal
grounds to do so.
Legal grounds for processing your personal data are:
(a) the provision of the services you appoint us for and you wish to receive from us such
as the opening of a bank account and, as a result, the performance of contractual
obligations within this context.
(b) safeguarding and protecting the legitimate interests of yours as well as ours. So, we
use closed circuit television (CCTV) and security cameras to be able to protect the
security of individuals, materials, facilities, including your deposits.
(c) complying with a statutory obligation, such as the use of such information for
identifying and preventing criminal acts (including terrorism financing, money laundering
activities and other economic crimes).
(d) the consent you provide us with under the specific conditions set out in the legal
framework in order to receive updates on products, services, offers, sometimes
customized to your personal preferences by Aegean Baltic Bank S.A, or third-party
associates processing your personal data according to the each time applicable legal
framework.
Where do we share your data?
Aegean Baltic Bank S.A informs you that it shares your personal data with the following
categories of recipients:
• Governmental authorities, Law enforcement agencies
We may share your information with relevant departments, law enforcement agencies
and other third parties where the law permits us to do so, for the purpose of preventing
or detecting criminal offenses, to execute privacy lifting orders and orders on seizing
safety deposit boxes.
• To other banking institutions
Providing information to other banking institutions e.g. for the solvency and credibility of
our clients issuing checks that are deposited as collateral to these banks.
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• When outsourcing to lawyers, law firms, consulting companies, technical
companies, etc.
As with the delivery of customer data in order for an external partner to take all the
necessary actions for the legal handling of the borrower's case (these are special cases
in which it is deemed necessary to have a qualified lawyer to handle the case) or to
proceed with all necessary actions to make an assessment of the value of the real or
personal property of the borrower or guarantor in relation to financing. Also upon
delivery of financial data and information regarding such financing of our Bank's clients
to cooperating companies in order to elaborate sustainability studies which demonstrate
the possibility of repayment of the company's debt as well as the probability of
bankruptcy of the particular company, etc.
• To credit rating agencies - Tiresias - www.tiresias.gr
Exchange of information with credit rating agencies, fraud prevention agencies, etc. in
order to evaluate and manage financial risk, to comply with our regulatory obligations
and for our own legitimate interest.
Transferring your personal data to Third Countries
Your personal data may be transmitted and stored in locations outside the European
Union (EEA) or the European Economic Area (EEA), including countries which may not
have the same level of protection for personal information. Reasons for passing on your
personal data may include the provision of information for or on the performance of our
contract with you, to comply with regulatory obligations and / or to protect our
legitimate interests. We ensure that there is an appropriate level of protection and that
the transmission is legitimate.
Storage Time
The data storage time is decided on the basis of the following specific criteria, as
appropriate on each case:
When processing is required as a requirement under provisions of the applicable legal
framework, your personal data will be stored for as long as required by the relevant
provisions.
When processing is done on the basis of a contractual relationship, your personal data
will be stored for as long as is necessary to perform the contract and for the foundation,
exercise, and / or support of legal claims under the contract.
For promotional and marketing purposes, your personal data is retained until your
consent is withdrawn. This can be done by you at any time. Withdrawal of consent does
not affect the legality of consent-based processing in the period before its revocation.
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What are your rights with respect to your personal data
Any natural person whose data is being processed by Aegean Baltic Bank S.A enjoys the
following rights:
Right of Access:
You have the right to be aware and verify the legitimacy of the processing. So, you have
the right to access the data and get additional information about how your date is
processed.
Right to Rectification:
You have the right to study, correct, update or modify your personal data by contacting
the Data Protection Officer (DPO) at the above contact details.
Right to Erasure (“Right to be forgotten”):
You have the right to request the erasure of your personal data when we process it
based on your consent or in order to protect our legitimate interests. In all other cases
(such as, for example, where there is a contract, due to an obligation to process
personal data required by law, for reasons of public interest), this right is subject to
specific restrictions or and may not apply, depending on the case.
Right to Restriction of Processing:
You have the right to request a restriction on the processing of your personal data in the
following cases: (a) when the accuracy of the personal data is questioned and until such
accuracy is verified; (b) when you oppose the erasure of personal data and request
(instead of erasure) the limitation of its use; c) when personal data is not needed for
processing purposes, but is, however, indispensable for the foundation, exercise,
support of legal claims; and (d) when you object to the processing and until it is verified
that there are legitimate reasons that concern us and supersede the reasons for which
you oppose processing.
Right to Oppose Processing:
You have the right to oppose at any time the processing of your personal data where, as
described above, such processing is necessary for the purposes of legitimate interests
we seek as processors, as well as for processing for direct marketing and consumer
profiling.
Right to Data Portability:
You have the right to receive your personal data free of charge in a format that allows
you to access, use, and edit them, using commonly used editing methods. You also have
the right to ask us, if technically feasible, to pass the data directly to another processor.
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This right exists for the data you have provided to us and is processed by automated
means based on your consent or for the performance of a relevant contract.
Right to Withdraw Consent
Where processing is based on your consent, you have the right to withdraw such
consent freely, without prejudice to the lawfulness of the processing based on your
consent prior to its withdrawal.
In order to exercise any of the above-mentioned rights you may refer to the Data
Protection Officer (DPO) , mailing address: 91, Meg. Alexandrou & 25th Martiou Str.,
email:dpo@ab-bank.com, telephone: 210-6234110
Right to file a complaint with the Data Protection Authority
You have the right to file a complaint with the Data Protection Authority (www.dpa.gr):
Telephone: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, email: contact@dpa.gr
Personal Data Security
Aegean Baltic Bank S.A implements appropriate technical and organizational measures
aimed at the safe processing of personal data and the prevention of accidental loss or
destruction and / or unauthorized access to, use, modification or disclosure thereof. In
any case, the way in which the internet operates and the fact that it is free to anyone
cannot guarantee that unauthorized third parties will never be able to violate the
applicable technical and organizational measures by gaining access and possibly using
personal data for unauthorized and / or unfair purposes.
Profiling – Automated decision making process
Profiling is defined as any form of automated processing of personal data that involves
the use of personal data to evaluate certain personal aspects of a natural person, in
particular to analyze or predict aspects of personal preferences and interests or
movements.
Automated individual decision-making, including profiling, takes place e.g. when you ask
for products and services, in making financing decisions and conducting checks on fraud
and money laundering. We also inform you that profiling is taking place to identify the
level of risk associated with client activity or account usage, e.g. for credit, fraud, or
financial crimes, or to see if someone else is using your card without your permission.
You have the right to ask for human intervention and to challenge the decision.
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