
Ποιηηηθή Προζηαζίας Προζωπηθώλ Δεδοκέλωλ ηωλ Όρωλ θαη 
Προϋποζέζεωλ γηα ηελ Υρήζε ηες Τπερεζίας Safe@Web 

  
Η Ποιηηηθή Προζηαζίας Προζωπηθώλ Δεδοκέλωλ είλαη αλαπόζπαζηο κέρος ηωλ 
Όρωλ θαη Προϋποζέζεωλ γηα ηελ Υρήζε ηες Τπερεζίας Safe@Web (παράγραθος 4) 
θαη πρέπεη λα δηαβάδοληαη καδί. Οη ζτεηηθοί ορηζκοί ποσ ζσκπερηιακβάλοληαη ζε 
ασηή ηελ Ποιηηηθή Προζηαζίας Προζωπηθώλ Δεδοκέλωλ βρίζθοληαη ζηοσς Όροσς θαη 
Προϋποζέζεης γηα ηελ Υρήζε ηες Τπερεζίας Safe@Web. 
1.ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
1.1Η Τξάπεδα επεμεξγάδεηαη πξνζωπηθά δεδνκέλα ηωλ Καηόρωλ Καξηώλ ζύκθωλα κε ηνλ 

Νόκν ηνπ 2001 πεξί Επεμεξγαζίαο Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ (Πξνζηαζία Αηόκωλ) 
(Ν.138(I)/2001), ωο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, ελζωκαηώλνληαο ζην Κππξηαθό Δίθαην 
ηελ Επξωπαϊθή Οδεγία 95/46/EΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ αηόκωλ ζε ό,ηη αθνξά ηελ 
επεμεξγαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ θαη ηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε ηωλ δεδνκέλωλ 
απηώλ θαη όπωο πξνβιέπεηαη ζηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο, δηαδηθαζίεο θαη έγγξαθα 
ηεο Τξάπεδαο θαη ζύκθωλα κε ην/ηα έγγξαθν/απνπ αθνξνύλ ηελ επεμεξγαζία 
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ από ηελ Τξάπεδα, ηα νπνία ππνγξάθεθαλ θαη/ή 
γλωζηνπνηήζεθαλ ζηνλ Κάηνρν Κάξηαο γηα έθδνζε Κάξηαο θαη/ή άλνηγκα ινγαξηαζκνύ 
κε ηελ Τξάπεδα θαη παξακέλνπλ ζε ηζρύ θαη είλαη δεζκεπηηθά θαη ηζρύνπλ, θαηά 
πεξίπηωζε, αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή θαη/ή ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web από 
έλαλ Κάηνρν Κάξηαο. 

1.2Γηα ηνπο ζθνπνύο θαη/ή ζην πιαίζην ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web, ε Τξάπεδα ζα δεηήζεη 
από ηνπο Καηόρνπο Καξηώλ λα παξάζρνπλ νξηζκέλα πξνζωπηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ε 
Τξάπεδα έρεη ήδε επεμεξγαζηεί λνκίκωο ή ζα επεμεξγαζηεί πξηλ ηελ εγγξαθή θαη/ή 
ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web από ηνλ Κάηνρν Κάξηαο ζύκθωλα κε ηνπο 
ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Τξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ, ρωξίο 
πεξηνξηζκό, ηωλ δηαηάμεωλ δηαθόξωλ εγγξάθωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία 
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ από ηελ Τξάπεδα ηα νπνία έρνπλ ππνγξαθεί από ηνλ 
Κάηνρν Κάξηαο θαη παξακέλνπλ ζε ηζρύ θαη είλαη δεζκεπηηθά. 

1.3Τα πξνζωπηθά δεδνκέλα ελόο Καηόρνπ Κάξηαο πνπ έρνπλ δεηεζεί γηα ηνπο ζθνπνύο 
θαη/ή ζην πιαίζην ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web ζα ηύρνπλ πεξαηηέξω λόκηκεο 
επεμεξγαζίαο από ηελ Τξάπεδα γηα ηνπο ζθνπνύο θαη/ή ζην πιαίζην ηωλ Υπεξεζηώλ 
Safe@Web ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ρωξίο πεξηνξηζκό, ηεο λόκηκεο θνηλνπνίεζεο ζε 
ηξίην/α κέξνο/ε, όπωο πξνβιέπεηαη από ηνλ Νόκν 138(I)/2001 θαη/ή ηελ Οδεγία 
95/46/EΚ. 

1.4Σπγθεθξηκέλα, αιιά ρωξίο πεξηνξηζκό ηεο επηκέξνπο παξαγξάθνπ 1.3 άλωζη θαη κε ηελ 
επηθύιαμε ηεο επηκέξνπο παξαγξάθνπ 1.1 άλωζη, ε Τξάπεδα δπλαηόλ λα ρξεηαζηεί θαη 
ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ζα κεηαθέξεη, κεηαδώζεη ή δηαθνξεηηθά θαηαζηήζεη δηαζέζηκα 
ηα πξνζωπηθά δεδνκέλα ελόο Καηόρνπ Κάξηαο ζε ηξίην/α κέξνο/ε, πνπ παξέρεη/νπλ 
ππεξεζία/εο θαη/ή ελεξγεί/νύλ ωο αληηπξόζωπνο/νη ηεο Τξάπεδαο θαη/ή ζε 
ζπγαηξηθή/έο θαη/ή ζε ζπλδεόκελε/εο εηαηξεία/εο ηεο Τξάπεδαο γηα ζθνπνύο θαη/ή ζην 
πιαίζην ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web. 

1.5Η Τξάπεδα δελ ζα κεηαθέξεη, κεηαδώζεη ή άιιωο πωο θαηαζηήζεη δηαζέζηκα ηα 
πξνζωπηθά δεδνκέλα ελόο Καηόρνπ Κάξηαο ζε Σπκκεηέρνληεο Εκπόξνπο εθηόο όπνπ 
θαη ζηνλ βαζκό πνπ απηό πξνβιέπεηαη από ηνλ Νόκν 138(I)/2001 θαη/ή ηελ Οδεγία 
95/46/EΚ. 

1.6Καηόπηλ απνδνρήο ηωλ παξόληωλ Όξωλ θαη Πξνϋπνζέζεωλ, ν Κάηνρνο Κάξηαο 
ζπκθωλεί θαη δίλεη ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ/ηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ 
ηνπ/ηεο δεδνκέλωλ, όπωο πξνβιέπεηαη ζηνπο παξόληεο Όξνπο θαη ηηο Πξνϋπνζέζεηο 
γηα ηνπο ζθνπνύο θαη/ή ζην πιαίζην ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web. 




