Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της AXIA (Privacy Notice)
Η Eταιρία “AXIA Ventures Group LTD” (οδός Γιάννου Κρανιδιώτη 10, Διαμέρισμα 102, 1065, Λευκωσία,
Κύπρος, τηλ: +357 22 74 2000; Φαξ: +357 22 74 2001, email: info@axiavg.com) και οι συνδεδεμένες με
αυτήν εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, των υποκαταστημάτων, των
αντιπροσωπειών, των διαχειριστών, των διευθυντών και των εργαζομένων της («AXIA», «εμείς» ή
«εμάς») στο πλαίσιο της καθημερινής ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συλλέγει και
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όσον αφορά επιχειρηματικές ή επαγγελματικές επαφές («εσείς» ή
«δικό/ή σας»). Η «AXIA» αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων
επειδή γνωρίζουμε ότι και εσείς πράττετε το ίδιο. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/ 679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και
χάριν διαφάνειας, παρακαλούμε όπως βρείτε κατωτέρω μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική
προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρία μας:
1. Πληροφορίες που ενδέχεται να τηρούμε και για ποιον λόγο τις τηρούμε
1.1. Τα άτομα για τα οποία κρατούμε πληροφορίες προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν
υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες, υπαλλήλους, ασκούμενους, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών
και άλλους συμβαλλομένους, χρήστες του διαδικτύου και οποιοδήποτε άλλο μέρος, με το οποίο έχουμε
ή ενδέχεται να έχουμε μια επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση επί του παρόντος ή στο μέλλον.
1.2. Πέραν των πληροφοριών που οι χρήστες του διαδικτύου υποβάλλουν ή εισάγουν οικειοθελώς στον
ιστότοπό μας (π.χ. βιογραφικά και επιστολές ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας), συλλέγουμε
διαφόρους τύπους πληροφοριών για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της AXIA, όπως πληροφορίες
σχετικές με συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προγράμματος περιήγησης και της
διεύθυνσης IP) και πληροφορίες σχετικές με τον διακομιστή του αρχείου καταγραφής της
επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που λαμβάνεται από τον
ιστότοπο της AXIA, της ημερομηνίας και της ώρας της επίσκεψης, του μέσου χρόνου που αφιερώνεται
στον ιστότοπο AXIA και της δραστηριότητας περιήγησης). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες
προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τι ενδιαφέρει περισσότερο τους χρήστες των ιστότοπων μας,
να διευκολύνουμε την πλοήγηση στον ιστότοπό μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχει η
AXIA.
1.3. Όσον αφορά τους πελάτες, συλλέγουμε προσωπικές και άλλες πληροφορίες σε συμμόρφωση με
νομικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι πληροφορίες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το
όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση μόνιμης
κατοικίας, την ημερομηνία γέννησης, τα στοιχεία διαβατηρίου ή/και τα στοιχεία ταυτότητας κλπ. Η AXIA
μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να διενεργήσει τις αρχικές και προβλεπόμενες
τακτικές διαδικασίες εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη και δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το
νομοθετικό πλαίσιο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, και/ή να συνάπτει συναλλαγές και να εκτελεί εντολές χρηματιστηρίου για λογαριασμό
των πελατών της, να βελτιώνει την εμπειρία των πελατών της, να παρέχει υποστήριξη στους πελάτες της
και να συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις.
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Μπορεί η AXIA κατά διαστήματα να συλλέγει και να συγκεντρώνει ορισμένες από τις προσωπικές σας
πληροφορίες σε ορισμένη διαδικασία ανάλυσης δεδομένων ή σε εκθέσεις πορισμάτων για σκοπούς
εσωτερικής λειτουργίας. Όταν συλλέγουμε ή συγκεντρώνουμε προσωπικές πληροφορίες για τους
σκοπούς αυτούς, διασφαλίζουμε ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο.
2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
2.1. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την
παράγραφο 1.2. είναι απαραίτητες για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η
AXIA.
2.2. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο
1.3. α) στο πλαίσιο της σύναψης συμβάσεων με τους πελάτες μας, και β) για λόγους συμμόρφωσης
με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο παρόν στην παράγραφο 1.3.
2.3. Επιπλέον, συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς
απευθείας εμπορικής προώθησης με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να
ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση.
3. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση
των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή/και για τη συμμόρφωση με την
ισχύουσα νομοθεσία.
4. Πώς χρησιμοποιούμε τα "cookies"
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον
σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που
χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε την
περιήγηση κάθε επισκέπτη στον ιστότοπο της AXIA και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο.
Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά cookies που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της
Ιστοσελίδας. Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν έχετε δει τον
ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, πότε ή από ποια διεύθυνση IP.
5. Κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες και/ή υπαλλήλους του Ομίλου
μας. Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες
κατηγορίες τρίτων:
•

Σε τράπεζες για τους σκοπούς πληρωμών και μεταφορών χρημάτων. Για την παροχή
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των καθημερινών επιχειρηματικών μας
δραστηριοτήτων, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τράπεζες για την καταβολή ή
είσπραξη χρημάτων προς ή από εσάς, σύμφωνα με τις εντολές που εσείς δίνετε.

•

Σε αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές και δικαστικές αρχές, όπως οι Αρχές
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και οι Φορολογικές Αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η
συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.



Σε ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή μηχανισμούς
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), σε Κεντρικά Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών, σε
ΕΠΕΥ, σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων
Κεφαλαίων, εκδότες χρηματοοικονομικών μέσων, των οποίων ο πελάτης είναι ή πρόκειται να
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καταστεί δικαιούχος, καθώς και σε συνεργαζόμενα και συνδεδεμένα με την ΑΧΙΑ νομικά πρόσωπα,
όπως επιχειρήσεις που εκτελούν εντολές ή που εκκαθαρίζουν ή διακανονίζουν συναλλαγές, καθώς
και εν γένει θεματοφύλακες, με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των κατ’ ιδίαν συναλλακτικών
σχέσεων.


Σε τρίτα μέρη (για παράδειγμα παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, νομικούς και
χρηματοοικονομικούς συμβούλους, εξωτερικούς ελεγκτές). Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν
πρόσβαση στα στοιχεία σας μόνον εφόσον καλούνται να εκτελέσουν για λογαριασμό μας τα εν
λόγω καθήκοντα.

Εκτός από τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάθε εφαρμοστέο νόμο ή
κανονισμό, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή κυβερνητική
διάταξη.
6. Ασφάλεια των δεδομένων σας
Δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα
κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την
προστασία αυτών από οποιαδήποτε προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και καταχρηστική διαβίβαση.
Αποθηκεύουμε όλα τα δεδομένα μας σε διακομιστές σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και εφαρμόζουμε
συστηματικές διεργασίες και διαδικασίες για τη διασφάλιση και την αποθήκευση δεδομένων. Η
επισκεψιμότητα του δικτύου παρακολουθείται και φιλτράρεται στο σύνολό της από ένα αξιόπιστο
σύστημα τείχους προστασίας με φίλτρα που προστατεύουν από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ενώ τα
δεδομένα σαρώνονται από λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας για την προστασία από ιούς. Πρόσβαση
στις προσωπικές και χρηματοοικονομικές σας πληροφορίες παρέχεται μόνο στους υπαλλήλους της AXIA,
οι οποίοι απαιτείται να τις γνωρίζουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Καταβάλλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα τρίτα μέρη που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό
της AXIA καταβάλλουν επίσης τη μέγιστη προσπάθεια, ώστε να τηρούν εμπιστευτικά τα στοιχεία σας.
7. Πρόσβαση στις πληροφορίες - Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα
παρακάτω δικαιώματα:


Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή ενημέρωσης των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα
στιγμή.



Το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους
συμμόρφωσης με το νόμο ή προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.



Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη
συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς
καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.



Επίσης, δικαιούστε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την
προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή
σας. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να προβούμε χωρίς καθυστέρηση στις αιτούμενες
τροποποιήσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι τεχνολογικά εφικτό να τροποποιείτε ή
να διαγράφετε από τα συστήματά μας προσωπικά δεδομένα οποιασδήποτε κατηγορίας
ανεξαιρέτως, όπως επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να
παραμείνουν στα συστήματά μας υπό μη διαγράψιμη μορφή. Μπορούμε να διατηρούμε
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προσωπικά δεδομένα στα εφεδρικά μας συστήματα για την περίοδο που απαιτείται κατά τις
διατάξεις νόμου, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή για ελεγκτικούς σκοπούς.


Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να
λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα μεταφέρετε σε άλλον οργανισμό, με την
επιφύλαξη του χρόνου τήρησης προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται σε συμμόρφωση με την
ισχύουσα νομοθεσία.



Σε περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η AXIA επεξεργάζεται τα
προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή προστασίας
προσωπικών δεδομένων (στοιχεία επικοινωνίας για την Κύπρο: Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διεύθυνση: οδός Ιάσονος αρ. 1, Λευκωσία, Τ.Θ. 23378, 1682,
τηλέφωνο: +357 22818456, Fax: +357 22304565, Email: commissioner@dataprotection.gov.cy

8.

Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες / διεθνείς οργανισμούς

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η ΑΧΙΑ ενδέχεται να μεταφερθούν, να
χρησιμοποιηθούν και/ή να αποθηκευτούν διασυνοριακά σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («Ε.Ο.Χ.»). Ενδέχεται επίσης να αποκτήσει πρόσβαση στα
δεδομένα αυτά προσωπικό που εργάζεται εκτός Ε.Ο.Χ. για λογαριασμό της ΑΧΙΑ ή άλλων τρίτων μερών
που παρέχουν υπηρεσίες προς την ΑΧΙΑ.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΑΧΙΑ λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να εφαρμόσει τα απαραίτητα
ή κατάλληλα μέτρα που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Η ΑΧΙΑ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα στην προσπάθεια της να
διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα αυτά συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην Δήλωση περί
Απορρήτου της ΑΧΙΑ. Τα εν λόγω μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν την εξέταση των πολιτικών
ιδιωτικότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουν αυτά τα τρίτα μέρη και/ή τη σύναψη κατάλληλων
συμβάσεων.
9.

Ενημερώσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου

Τυχόν τροποποιήσεις στην Δήλωση περί Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο μας. H
τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την δημοσίευσή της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’
αυτόν τον λόγο, σας προτείνουμε να παρακολουθείτε τακτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε να
ενημερώνεστε σχετικά με τους τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.
10.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Κωνσταντίνα
Αγγελοπούλου, Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της AXIA, στο τηλέφωνο +30 210 741
4480 και/ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: constantina.aggelopoulou@axiavg.com.
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