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ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΔΗΛΩΗ  
ΣΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΗ - ΑΦΑΛΘΖΟΜΕΝΟ 

ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

 
Η Εηαηξία «INFOTRUST ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΟΡΕΤΗ», κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
«INFOTRUST ΠΡΑΚΣΟΡΕΤΕΙ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.», εθεμήο «Εηαηξία», κε έδξα ηνλ Δήκν Θέξκεο (10o ρικ. 
νδνύ Θεζζαινλίθεο - Θέξκεο, Σ.Κ. 57001 Σ.Θ.60832), Α.Φ.Μ. 094527701 ηεο Δ.Ο.Τ. ΦΑΕ Θεζ/λίθεο, όπσο 
λόκηκα εθπξνζσπείηαη, θαη΄ άξζξν 15Α ηνπ λ. 1569/1985 έρεη σο έξγν, ηελ θαη' εληνιή ηνπ Πειάηε - 
Αζθαιηδνκέλνπ, αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε γηα ηε ζύλαςε αζθαιηζηηθώλ ή αληαζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ.  
Η άλσ Τπεξεζία Αζθαιηζηηθήο Δηακεζνιάβεζεο από ηελ Εηαηξία πξνο ηνλ Πειάηε - Αζθαιηδόκελν ενδέτεηαι 
να παρέτεηαι και διαμέζοσ σνεργάηη ηης (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) Αζθαιηζηηθνύ Δηακεζνιαβεηή, κε 
ηνλ νπνίν ε Εηαηξία έρεη θαηαξηίζεη ύκβαζε Έξγνπ Αζθαιηζηηθήο Δηακεζνιάβεζεο. 
Ωο Πελάηης - Αζθαλιζόμενος λνείηαη ην/α πξόζσπν/α πνπ θέξεη/νπλ ή ζα θέξεη/νπλ, ελδεηθηηθά, ηελ ηδηόηεηα 
ηνπ αζθαιηδνκέλνπ ή αληαζθαιηδνκέλνπ ή αληηζπκβαιιόκελνπ ή ιήπηε αζθάιηζεο ή δηθαηνύρνπ αζθαιίζκαηνο 
ζε ζύκβαζε αζθάιηζεο ή αληαζθάιηζεο ζηελ νπνία δηακεζνιάβεζε ή ζα δηακεζνιαβήζεη ε Εηαηξία, ε ίδηα ή 
δηακέζνπ πλεξγάηε ηεο Αζθαιηζηηθνύ Δηακεζνιαβεηή, ζύκθσλα κε ην Έληππν Καηαγξαθήο Αλαγθώλ ή 
Έγγξαθεο Πξόηαζεο Αζθάιηζεο ή Έγγξαθεο Εληνιήο (γηα αζθάιηζε από θαιππηόκελν θίλδπλν) ηνπ Πειάηε - 
Αζθαιηδόκελνπ. 
 
ηηο 25-5-2018 ηέζεθε ζε ηζρύ ν Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα 
(Ε.Ε. 2016/679 - GDPR), ν νπνίνο ηπγράλεη ακέζνπ εθαξκνγήο θαη ηζρύνο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ. ε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άλσ Καλνληζκνύ (Ε.Ε. 2016/679 - GDPR) ε Εηαηξία κε ην παξόλ 
Ελεκεξώλεη - Δειώλεη ζηνπο Πειάηεο - Αζθαιηδόκελνπο ή Τπνςήθηνπο Πειάηεο ηεο όηη: 
 
ηα πιαίζηα παξνρήο ηεο άλσ Τπεξεζίαο Αζθαιηζηηθήο Δηακεζνιάβεζεο ε Εηαηξία ή θαη ν πλεξγάηεο 
Αζθαιηζηηθόο Δηακεζνιαβεηήο, ζπιιέγεη/νπλ, δηαρεηξίδεηαη/νληαη θαη επεμεξγάδεηαη/νληαη Δεδνκέλα Πξνζσπηθνύ 
Υαξαθηήξα ησλ Πειαηώλ - Αζθαιηδόκελσλ ηεο/ηνπο, πνπ έρεη/νπλ ιάβεη γλώζε (πξνθνξηθά ή έγραξηα) από ηνλ 
ίδην ηνλ Πειάηε - Αζθαιηδόκελν, θαηόπηλ ελεκέξσζεο θαη ξεηήο ζπγθαηάζεζήο ηνπ ή εθόζνλ ν Πειάηεο - 
Αζθαιηδόκελνο είλαη αλήιηθνο, θαηόπηλ ελεκέξσζεο θαη ξεηήο ζπγθαηάζεζήο ησλ αζθνύλησλ ηελ γνληθή ηνπ 
κέξηκλα. 
ηα άλσ δεδνκέλα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη Εηδηθήο Καηεγνξίαο Δεδνκέλα Πξνζσπηθνύ́ Υαξαθηήξα 
(ΕΚΔΠΥ), πνπ αθνξνύλ ελδεηθηηθά ηελ πγεία, ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή θ.ιπ., ησλ νπνίσλ ε πιινγή θαη 
Επεμεξγαζία από ηελ Εηαηξία ή θαη ηνλ πλεξγάηε ηεο Αζθαιηζηηθό Δηακεζνιαβεηή απνηειεί αλαγθαία 
πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθ κέξνπο απηήο/ηώλ παξνρή πξνο ηνλ Πειάηε - Αζθαιηδόκελν ππεξεζηώλ αζθαιηζηηθήο 
δηακεζνιάβεζεο πνπ αθνξνύλ ηνπο θιάδνπο ηεο αζθάιηζεο δσήο - πγείαο θαη ζύληαμεο. 
Η δήισζε ζπγθαηάζεζεο ηνπ Πειάηε - Αζθαιηδόκελνπ γηα ηελ πιινγή θαη Επεμεξγαζία ησλ Δεδνκέλσλ ηνπ 
Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα παξέρεηαη πξνο ηελ Εηαηξία ή θαη πξνο ηνλ πλεξγάηε ηεο εθόζνλ ε ππεξεζία 
αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο παξέρεηαη ή ζα παξαζρεζεί από ηελ Εηαηξία δηακέζνπ πλεξγάηε ηεο. 
 
Η πιινγή θαη Επεμεξγαζία ησλ Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα από ηελ Εηαηξία ή θαη από ηνλ πλεξγάηε 
ηεο Αζθαιηζηηθό Δηακεζνιαβεηή (Τπεύζπλνη θαη Εθηεινύληεο ηελ Επεμεξγαζία) γίλεηαη (θαη΄ άξζξα 15Α λ. 
1569/85 θαη αξ. 11 παξ. 3 Π.Δ. 190/2006) κε ζθνπό: 
- Να θέξεη/νπλ ζε επαθή ηνλ Πειάηε - Αζθαιηδόκελν κε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή Εηαηξία γηα ηελ 
θαηάξηηζε αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ θάιπςε αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ, θαηόπηλ εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο.  

- Να πξνβαίλεη/λνπλ ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηε ζύλαςε αζθαιηζηηθώλ ή 
αληαζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ.  

- Να βνεζά/νύλ θαηά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ή αληαζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ 
θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ δηακεζνιάβεζή ηεο/ηνπο, ηδίσο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ θηλδύλνπ, θαηαβνιήο 
αζθαιίζκαηνο θηι. 

- Να δηεπθξηλίδεη/νπλ ηηο αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ Πειάηε - Αζθαιηδόκελνπ, βάζεη ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεη/λνπλ, ώζηε λα παξέρεη/νπλ ηηο θαηάιιειεο αζθαιηζηηθέο ζπκβνπιέο. 

- Να αμηνινγεί/νύλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξεί/νπλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξείρε/αλ ζπγθεθξηκέλε 
αζθαιηζηηθή ζπκβνπιή γηα ηελ θάιπςε νξηζκέλνπ θίλδπλνπ 

- Σελ ελ γέλεη εθηέιεζε ππεξεζηώλ ηεο/ηνπο, σο αζθαιηζηηθνύ/σλ δηακεζνιαβεηή/σλ. 
- Να παξέρεη/νπλ πιεξνθόξεζε γηα πξνζθνξέο αζθαιηζηηθώλ ή αληαζθαιηζηηθώλ αγαζώλ ή Τπεξεζηώλ, σο 
θαη λα παξέρεη/νπλ ελεκέξσζε γηα ηελ αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ή αληαζθαιηζηηθώλ αγαζώλ 
ή Τπεξεζηώλ, εθόζνλ ν Πειάηεο έρεη δώζεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ (Έξεπλα Αγνξάο). 

- Σελ ζπκκόξθσζε κε λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ πξνζηαζία λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηνπο. 
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Απνδέθηεο ησλ Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα ησλ Πειαηώλ - Αζθαιηδόκελσλ ηεο Εηαηξίαο ή θαη ηνπ 
πλεξγάηε ηεο Αζθαιηζηηθνύ Δηακεζνιαβεηή είλαη: 
-Γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο: ε Εηαηξία, ν πλεξγάηεο, νη ζπλεξγαδόκελεο 
αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη εθπξόζσπνί ηνπο. 
-Γηα ηελ ζπκκόξθσζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία: νη δεκόζηεο ππεξεζίεο, δηθαζηηθέο αξρέο θαη δεκόζηνη 
ιεηηνπξγνί θαη ιεηηνπξγνί ηεο δηθαηνζύλεο. 
-Γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξόλησλ ηεο Εηαηξίαο ή θαη ηνπ πλεξγάηε Αζθαιηζηηθνύ 
Δηακεζνιαβεηή: όιεο νη αλσηέξσ νληόηεηεο. 
-Γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξόλησλ ηεο Εηαηξίαο: όιεο νη αλσηέξσ νληόηεηεο θαη ν πλεξγάηεο  
Αζθαιηζηηθόο Δηακεζνιαβεηήο. 
 
Η Εηαηξία ή θαη ν πλεξγάηεο ηεο Αζθαιηζηηθόο Δηακεζνιαβεηήο δηαηεξεί/νπλ ηα Δεδνκέλα Πξνζσπηθνύ 
Υαξαθηήξα ησλ Πειαηώλ - Αζθαιηδόκελσλ ή Τπνςεθίσλ Πειαηώλ - Αζθαιηδόκελσλ ηεο/ηνπο: 
-Γηα ηελ πεξίνδν πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιεγεί θαη 
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 
-Γηα πεξίνδν κεγαιύηεξε ηεο ακέζσο αλσηέξσ εάλ θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη από 
ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο ή δηθαηώκαηα ηεο Εηαηξίαο ή θαη ηνπ πλεξγάηε ηεο 
Αζθαιηζηηθνύ Δηακεζνιαβεηή (π.ρ. έγεξζε απαηηήζεσλ κεηά ηε ιήμε ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο). 
-Γηα εύινγν ρξόλν, εθόζνλ ν Πειάηεο - Αζθαιηδόκελνο παξέρεη ζηελ Εηαηξία ή θαη ζηνλ πλεξγάηε ηεο 
Αζθαιηζηηθό Δηακεζνιαβεηή ξεηή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ πιεξνθόξεζε από πξνζθνξέο αζθαιηζηηθώλ ή 
αληαζθαιηζηηθώλ αγαζώλ ή Τπεξεζηώλ (Έξεπλα Αγνξάο). 
 
Σα δηθαηώκαηα ηνπ Πειάηε - Αζθαιηδόκελνπ έλαληη ηεο Εηαηξίαο ή θαη ηνπ πλεξγάηε ηεο Αζθαιηζηηθνύ 
Δηακεζνιαβεηή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άλσ δεδνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, πξνζδηνξίδνληαη κε 
ζαθήλεηα ζηνλ Γεληθό Καλνληζκό Ε.Ε. 2016/679 (GDPR).  
Ελδεηθηηθά ε Εηαηξία ή θαη ν πλεξγάηεο ηεο Αζθαιηζηηθόο Δηακεζνιαβεηήο δειώλεη/λνπλ ζηνλ Πειάηε - 
Αζθαιηδόκελν όηη αλάινγα κε ηνλ ζθνπό θαη ηελ λνκηθή βάζε επεμεξγαζίαο ηνπο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ζηελ 
Εηαηξία ή θαη ζηνλ πλεξγάηε ηεο Αζθαιηζηηθό Δηακεζνιαβεηή ή ζηνπο θαηά πεξίπησζε απνδέθηεο, γηα ηελ 
Επεμεξγαζία ησλ Δεδνκέλσλ ηνπο Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα: 
- Αίηεκα γηα πξόζβαζε, δηόξζσζε ή δηαγξαθή ή πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο (άξζξα 15 έσο 18 
Καλνληζκνύ Ε.Ε. 2016/679 - GDPR). 
- Φνξεηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο (άξζξν 20 Καλνληζκνύ Ε.Ε. 2016/679 - GDPR). 
- Ελαληίσζε ζηελ επεμεξγαζία ηνπο (άξζξν 21 Καλνληζκνύ Ε.Ε. 2016/679 - GDPR). 
- Αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο, όπνπ έρεη δνζεί, ζηελ επεμεξγαζία ηνπο (άξζξν  7 παξ. 3 Καλνληζκνύ Ε.Ε. 

2016/679 - GDPR). 
Γηα ηελ άζθεζε ησλ άλσ δηθαησκάησλ ν Πειάηεο κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηελ Εηαηξία, κέζσ ηνπ e-mail: 
dpo@infotrust.gr ή θαη κε ηνλ πλεξγάηε ηεο Αζθαιηζηηθό Δηακεζνιαβεηή κέζσ ηνπ e-mail ηνπ, πνπ 
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πειάηε - Αζθαιηδόκελν ζηελ έγγξαθε δήισζε ζπγθαηάζεζεο, πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ 
παξνύζα Ελεκέξσζε - Δήισζε. 
ε θάζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ 
Υαξαθηήξα από ηελ Εηαηξία ή θαη ηνλ πλεξγάηε ηεο Αζθαιηζηηθό Δηακεζνιαβεηή ν Πειάηεο - Αζθαιηδόκελνο 
έρεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο καηαγγελίας ζηην Αρτή́ Προζηαζίας Δεδομένων Προζωπικού́ Υαρακηήρα 
(άξζξν 77), πνπ εδξεύεη ζηελ νδό Κεθηζίαο 1-3, Σ.Κ. 115 23, Αζήλα, ηει.: +30-210 6475600, email: 
contact@dpa.gr 
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