
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 
 

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ή/και συναλλάσσονται μέσω αυτής 

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

- Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία  του ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους 

επισκέπτες, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών 

αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση του ΤΕΑ.Το ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 

προσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοδελίδα σε καμία 

περίπτωση όμως δε δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Οι 

πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές. Δεσμευτικοί είναι 

μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις Αιτήσεις που 

υπογράφονται από τους ασφαλισμένους  

- Το ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση 

πληροφοριών και/ή εντολών από τον ασφαλισμένο/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, 

εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο του Ταμείου ή/και των υπαλλήλων 

του. 

- Το ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια 

της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους 

επισκέπτες/ασφαλισμένους της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της 

δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών. 

 

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.  (ως Υπεύθυνου και Εκτελούντος την 

Επεξεργασία) 

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. /2016/679) 

 

1. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)i και τα Ειδικής Κατηγορίας 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ)ii μου; 

 Με την αίτηση εγγραφής/ένταξης  που υποβάλλετε, μας δηλώνετε ότι θέλετε να ενταχθείτε μέλος στο  

Ταμείο μας. Εμείς, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που μας δηλώνετε στην αίτηση 

εγγραφής/ένταξης, σας εντάσσουμε στα ενεργά Μελη του Ταμείου μας. Επίσης, με βάση όσα μας 

έχετε δηλώσει, καθώς και με τα στοιχεία που θα χρειαστεί να προσκομίσετε προς επεξεργασία, θα  

υπολογίσουμε, τόσο τις τακτικές και τυχόν έκτακτες εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλονται 

κάθε μήνα για λογαριασμό σας,  καθώς την εφάπαξ παροχή σας, όταν πληρωθούν οι όροι που 

αναφέρονται στο Καταστατικό λειτουργία μας. 

 Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να μας δηλώσετε τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που 

αναφέρονται στα σχετικά πεδία της αίτησης εγγραφής/ένταξης που έχετε υποβάλλει στο Ταμείο μας, τα 

οποία είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την  εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ένταξής σας 

στο Ταμείο μας ως μέλος.  

 Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ρωτάμε συνιστά υποχρέωσή 

σας από την νομοθεσία που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση (N. 3029/2002). 

 Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας έχουμε ζητήσει να 

θεμελιώσει δικαίωμά μας να ζητήσουμε ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της συμμετοχής σας 

στο ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή να μην σας καταβάλλουμε την εφάπαξ 

παροχή που δικαιούται να λάβει κάθε μέλος όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 

Καταστατικό μας. 



 Για όσο χρόνο θα είστε Μέλος του Ταμείου, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία της ασφάλισης, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσετε 

στο παρόν στάδιο μέσω της αίτησης εγγραφής/ένταξης ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο. 

 

2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβείτε; 

 Αφού μας υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής/ένταξης, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, θα προβούμε, για 

τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και 

με τη βοήθεια κάποιων αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, 

διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. 

 Στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας, πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους, μέσω 

πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος μας. 

 

3. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα δεδομένα μου σε αρχείο; 

 Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα είστε Μέλος του Ταμείου μας τόσο σε έγχαρτη, 

όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα 

κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν 

σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, αν η αίτηση εγγραφής που μας υποβάλλατε δεν έχει γίνει δεκτή, θα την 

κρατήσουμε για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή. 

4. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου; 

 Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε 

ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τουςvii), διόρθωσης (για να 

διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σαςviii), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) 

(διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητηix) 

περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπx.) 

φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο)xi. 

 Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail 

στο ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ., εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς 

διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. 

 Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την 

ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, 

αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που 

εμποδίζουν την ικανοποίησή του.  

 Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ 

σας, ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή της 

συμβατικής σας σχέσης με το Ταμείο μας, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) δεν είναι 

δυνατόν να διατηρούμε συμβατική σχέση με οποιοδήποτε μέλος μας χωρίς να πραγματοποιούμε 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.  

5. Πως διασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων μου; 

 Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, 

εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά 

(ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων 

ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

6. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου; 

 Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στους υπαλλήλους, διοικητικά όργανα και στον πάροχο των 

μηχανογραφικών υποδομών μας που είναι αρμόδιοι για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της 

ένταξής σας στο ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ.  Ενδεικτικά αναφέρουμε την Γραμματεία, την Ελεγκτική 



Επιτροπή, την Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων, τη Νομική Υπηρεσία, το Λογιστήριο, τον  πάροχο  

μηχανογραφικών υποδομών κ.λπ. 

 Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή/και 

φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους 

όρους των Καταστατικού αποζημίωσή των ασφαλισμένων μας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, 

στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο 

όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία. 

 Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι 

πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή 

επεξεργασία. 

7. Θα κάνετε επεξεργασία των δεδομένων μου και για εμπορικούς σκοπούς; 

Όχι. Δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για εμπορικούς/προωθητικούς σκοπούς, παρά μόνο για 

λήψη πληροφοριών που αφορούν την ικανοποίησή σας από τις υπηρεσίες/παροχές του Ταμείου μας.  

8. Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία; 

 Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στα 

γραφεία του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ: τηλ 210 946 1094, email info@teainteramerican.gr   

 Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο 

πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).  

---------------------- 

[i] Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των 

δεδομένων») όπως αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας [όνομα, αριθμό ταυτότητας, σωματική, φυσιολογική, 

ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου (Άρθρο 4 Κανονισμού ΕΕ 

2016/679)]. 

[ii] Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν ενδεικτικά την υγεία, καθώς και την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή 

κ.λπ.  (Άρθρο 9 Κανονισμού ΕΕ 2016/679). 

[iii] Ν.3691/2008, Αποφ.ΕΠΕΙΑ 154/2009, Οδηγία 2015/849 Ε.Ε. 

[iv] Νόμος 4170/2013, Οδηγία του Συμβουλίου 20011/16 Ε.Ε. 

[v]Common Reporting Standards-CRS 

[vi]Νόμος 4493/2017 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. 

[vii] Άρθρο 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 

[viii] Άρθρο 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 

[ix]Άρθρο 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 

[x] Άρθρο 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 

[xi] Άρθρο 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 

 

 

Cookies 

 

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί το ΤΕΑ ΙNTERAMERICAN; 

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και 

αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όσο βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση τα cookies 

δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να 

επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.  Επιπλέον, με την χρήση 

των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. 

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, 

συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι 

βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. 

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση  και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, 

βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. 



 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε; 

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα 

περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα 

προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). 

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, το ΤΕΑ INTERAMERICAN χρησιμοποιεί τα παρακάτω: 

 Απολύτως απαραίτητα: 

 Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας 

επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν 

αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. 

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας. 

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος 

γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και 

προσωποποιημένες λειτουργίες. 

Cookies Επιδόσεων (Google analytics): 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον 

ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies 

συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον 

επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας 

ιστοσελίδας. 

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; 

 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα 

από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 

Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε 

Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν 

επαρκώς. 

 


