ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ)
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής χάριν συντομίας «Τράπεζα»), η οποία εδρεύει
στην Αθήνα (οδός Σταδίου 40), ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας κατά
τον N. 2472/1997 τους Πελάτες της - δανειολήπτες, πιστούχους, εγγυητές δανείων και πιστώσεών
της (εφεξής «Πελάτες») για τα ακόλουθα:
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Αλαμάνας 2), τηρεί, μεταξύ άλλων αρχείων
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, το Σύστημα Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων, στο οποίο
καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση ιδιωτών και
επιχειρήσεων προερχόμενες από (α) δάνεια που αφορούν πάσης φύσεως χορηγήσεις (β) κάρτες
πιστωτικές ή διευκολύνσεως πληρωμών, (γ) εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτελέσεως,
προκαταβολής κ.λπ.) και (δ) ενέγγυες πιστώσεις.
Σκοπός του Συστήματος Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων είναι η εκ μέρους των αποδεκτών των
δεδομένων εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των υποκειμένων τα οποία τα δεδομένα αφορούν.
Τα δεδομένα του Συστήματος Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων αντλούνται από τα πιστωτικά και
χρηματοδοτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μισθώσεως, εταιρίες
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και εταιρίες εκδόσεως και διαχειρίσεως καρτών (εφεξής
«Φορείς»), χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου.
Αποδέκτες των δεδομένων του Συστήματος Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων είναι οι ίδιοι ως άνω
Φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την πρόσβαση
των τελευταίων στα οικονομικά δεδομένα του εν λόγω αρχείου που το αφορούν.
Ο χρόνος τηρήσεως των καταχωριζόμενων δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο είναι πέντε έτη από την
τελευταία μηνιαία ενημέρωσή τους από τους Φορείς, ενώ κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα
προσβάσεως στο αρχείο αυτό και αντιρρήσεως, σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.
Η πρόσβαση της Τραπέζης στο Σύστημα Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων είναι απαραίτητη προς τον
σκοπό της εκτιμήσεως της πιστοληπτικής ικανότητας των Πελατών στο πλαίσιο της εξετάσεως των
πάσης φύσεως αιτήσεών τους που αφορούν πιστοδοτήσεις, όπως χορηγήσεις δανείων/πιστώσεων,
ανανεώσεις πιστωτικών ορίων κ.λπ. Οι Πελάτες διατηρούν τα εκ των άρθρων 12 και 13 του
Ν. 2472/1997 δικαιώματα προσβάσεως και αντιρρήσεως, για την άσκηση των οποίων μπορούν να
απευθύνονται είτε εγγράφως στον Προϊστάμενο των Εργασιών Διευθετήσεως Υποθέσεων Πελατών ή
Ειδικών Εργασιών Εξυπηρετήσεως Πελατών (Λεωφόρος Αθηνών 105, 1ος όροφος, 104 47
ΑΘΗΝΑΙ), είτε τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 326 0000, είτε ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα της
Τραπέζης www.alpha.gr, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας.
2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ο υπογράφων Πελάτης της Τραπέζης, έχοντας κατά τα ανωτέρω ενημερωθεί:
⎕ συναινώ ανεπιφύλακτα
⎕ δεν συναινώ
στην πρόσβαση της Τραπέζης στο Σύστημα Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και
στην άντληση από αυτό δεδομένων που αφορούν τη δανειακή μου επιβάρυνση και συναλλακτική
συμπεριφορά μου, με σκοπό την εκτίμηση της πιστοληπτικής μου ικανότητας και την αξιολόγηση της
αιτήσεώς μου και του πιστωτικού κινδύνου σε περίπτωση εγκρίσεως της τελευταίας.
Η συγκατάθεση αυτή, εφόσον παρέχεται, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με έγγραφο που
υποβάλλεται στην Τράπεζα και ισχύει από την ημέρα υποβολής του και εφεξής.
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