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Γενικά 
 
Αποδίδουµε στην προστασία της σφαίρας 
ιδιωτικότητάς σας την ύψιστη σηµασία και 
τηρούµε κατά την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδοµένων αυστηρά τις 
διατάξεις προστασίας δεδοµένων.  
 
Παρακαλείστε να προωθήσετε αυτές τις 
πληροφορίες στα παρόντα και µελλοντικά 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα και στα εν καιρώ 
ασφαλισµένα άτοµα.  
 
Όνοµα και δεδοµένα επικοινωνίας του 
υπεύθυνου 
 
Lutz Assekuranz διαµεσολαβητής ασφάλειας 
Ges.m.b.H.  
Meidlinger Hauptstraße 51-53  
1120 Βιέννη 
Telefon +43 (0)1 8175573 
Telefax +43 (0)1 817557322 
E-Mail office@lutz-assekuranz.at 
 
 
Λόγοι για τους οποίους τα προσωπικά  
δεδοµένα επεξεργάζονται, καθώς και η 
νοµική βάση για την επεξεργασία.  
 
Επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα σας 
αποκλειστικά για τον σκοπό της εκπλήρωσης 
των υπηρεσιών εκπροσώπησης µας. Σε αυτές 
ανήκουν ιδιαίτερα η εκπροσώπηση σε 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και το µε αυτές 
συνδεδεµένο αίτηµα ασφαλιστικής κάλυψης, η 
σύναψη συµβολαίου, διαχείριση συµβολαίου  
και η διαχείριση περιπτώσεων ζηµίας. Η 
νοµική βάση για την επεξεργασία δεδοµένων 
βρίσκεται στο Άρθρο 6, κεφάλαιο 1, 
παράγραφος b GDPR.   
 
Εάν τα προσωπικά δεδοµένα δεν συλλέχτηκαν 
απευθείας από εσάς (για παράδειγµα σε 
σύνδεση µε διαχείριση περιπτώσεων ζηµίας)  
δίνται η νοµική βάση για την επεξεργασία των 
δεδοµένων από το άρθρο 6, κεφάλαιο 1 
παράγραφος f του GDPR, το έννοµο 
συµφέρον σε εµάς ή σε τρίτους. Το έννοµο 
συµφέρον βρίσκεται στην αποδοτική αρωγή 
των πελατών µας στο πλαίσιο µίας ζηµίας και 
των µε αυτής συνδεδεµένων ασφαλιστικών 
θεµάτων. Χωρίς αυτήν την επεξεργασία 
δεδοµένων η εξυπηρέτηση της αξίωσης µπορεί 
να γίνει εξαιρετικά δύσκολα ή καθόλου.   
 
Σε περίπτωση της επεξεργασίας ιδιαίτερων 
κατηγοριών προσωπικών δεδοµένων, η 
επεξεργασία ακολουθεί αποκλειστικά µετά από 
ρητή συγκατάθεση.  Η νοµική βάση για την 
επεξεργασία δεδοµένων βρίσκεται στο Άρθρο 
9, κεφάλαιο 2, παράγραφος a GDPR.  

 
Κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων που 
µπορούν να επεξεργαστούν 
 
Προσωπικά δεδοµένα αποτελούν όλες οι 
πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται µε ένα 
προσδιορισµένο ή προσδιορίσιµο φυσικό 
πρόσωπο.  
 
Για την εκπλήρωση των υπηρεσιών 
εκπροσώπησης, διάφορες κατηγορίες 
προσωπικών δεδοµένων µπορούν να 
επεξεργαστούν.  Παραδείγµατα αυτών 
αποτελούν το Όνοµα, η ∆ιεύθυνση, η 
Τράπεζα, τα Στοιχεία επικοινωνίας, ο Αριθµός 
ασφαλιστικού συµβολαίου, κ.ο.κ.   
 
Ιδιαίτερες κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων 
µπορούν να επεξεργαστούν µόνο µε την δική 
σας συγκατάθεση. Σε αυτά 
συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων, ιατρικά 
δεδοµένα.  

∆έκτες των προσωπικών σας δεδοµένων 

Μία προώθηση των προσωπικών σας 
δεδοµένων σε τρίτους, ακολουθεί αποκλειστικά 
µετά από ρητή συγκατάθεσή σας είτε µετά από 
νοµική χορήγηση αδείας. Οι συνεργάτες µας 
είναι υποχρεωµένοι να τηρήσουν µυστικότητα 
και συµµόρφωση µε τους κανονισµούς των  
νόµων περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων.   
 
Η µετάδοση των προσωπικών σας δεδοµένων 
σε εξουσιοδοτηµένα κρατικά ινστιτούτα και 
αρχές ακολουθεί µόνο στο πλαίσιο των 
σχετικών νόµων ή όταν είµαστε υποχρεωµένοι 
από µία νοµική απόφαση ή απόφαση αρχής. 

Ιδιαίτερα, στο πλαίσιο των ασφαλιστικών 
καλύψεων, σύναψης συµβολαίου,  διαχείρισης 
συµβολαίου και περιπτώσεων ζηµίας µπορεί 
να απαιτηθεί να µεταδοθούν τα δεδοµένα σας 
σε άλλη θέση ή να παρθούν από αυτά. Σε 
αυτήν την περίπτωση αναφέρεται σε:     

Ασφαλισµένο 

Αντασφαλιστή 

Ασφαλιστικό µεσολαβητή 

Τεχνικούς πάροχους υπηρεσιών  
Φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

Ιδρύµατα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

∆ικηγόρους 

Εµπειρογνώµονες 
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Για την τεχνική πραγµατοποίηση της 
υπηρεσίας εκπροσώπησης αναθέσαµε στην 
Ecclesia Holding GmbH στο πλαίσιο µίας 
σύµβασης επεξεργασίας συµβολαίου, την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων 
στο συµβόλαιό µας. 
 
 
Η ασφάλειά σας 
 
Προστατεύουµε τα δεδοµένα σας µέσω 
τεχνικών και οργανωτικών µέτρων από µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση , Απώλεια, 
Χειραγώγηση, ή Καταστροφη. Τα µέτρα 
ασφαλείας µας ανανεώνονται συνεχώς 
αντίστοιχα µε την τεχνολογική πρόοδο.  
 
∆ιάρκεια της αποθήκευσης 
 
Τα προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται 
για την εκπλήρωση υπηρεσιών 
εκπροσώπησής σας και µε των νοµικών 
υποχρεώσεων αυτών. Όταν τα προσωπικά 
σας δεδοµένα δεν είναι πια απαραίτητα για 
αυτόν τον σκοπό, διαγράφονται αυτόµατα. 
 
Σε αυτές τις υπηρεσίες εκπροσώπησης και τις 
µε αυτές συνδεδεµένες νοµικές υποχρεώσεις 
ανήκουν ιδιαιτέρως η αποθήκευση εγγράφων 
και πληροφοριών στα πλαίσια των νοµικών 
περιόδων αποθήκευσης (µέχρι δέκα χρόνια) 
καθώς και η απόδειξη απόδοσης κατάλληλων 
συµβουλών και εκπλήρωση συµβολαίου 
(σύµφωνα µε την νοµική προθεσµία 
παραγραφής µέχρι 30 χρόνια). 
 
Επηρρεάζοντα δικαιώµατα 
 
Έχετε ανα πάσα στιγµή το δικαίωµα 
πληροφόρησης περί των αποθηκευµένων 
προσωπικών σας δικαιωµάτων. Έχετε 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 µε 20 του GDPR το 
δικαίωµα για διόρθωση εσφαλµένων 
δεδοµένων, το δικαίωµα περιορισµού της 
επεξεργασίας των προσωπικών σας 
δεδοµένων, καθώς και το δικαίωµα µεταφοράς 
δεδοµένων.  
 
 
 
 
 
∆ικαίωµα ανάκλησης της συναίνεσης 
 

Έχετε ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα να 
ανακαλέσετε µία συναίνεση. Η ανακάληση έχει 
άµεση δράση για το µέλλον. Η νοµιµότητα της 
επεξεργασίας λόγω της συνέναισης µέχρι την 
ανάκλησή της δεν επηρεάζεται από την 
ανάκληση.  
 
∆ικαίωµα προσφυγής 
 
Αν είστε της άποψης πως η επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδοµένων παραβιάζει το 
GDPR, έχετε το δικαίωµα προσφυγής σε µία 
εποπτική αρχή.  
 
Παροχή των προσωπικών σας δεδοµένων 
 
Η εκπλήρωση των υπηρεσιών εκπροσώπησης 
δεν έιναι  δυνατή χωρίς την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδοµένων. Ως εκ τούτου 
απαιτείται να αποκαλύψετε προσωπικά σας 
δεδοµένα   
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, για παράδειγµα σε 
περίπτωση ζηµιών, τα δεδοµένα µπορεί να 
αναφέρονται σε οικειοθελώς δοσµένες 
πληροφορίες. Όταν η περίπτωση είναι τέτοια, 
γνωρίζουµε πως συναινείτε. Τα από εσάς 
διαθέσιµα προσωπικα δεδοµένα θα δεχθούν 
επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό που 
έχουν δοθεί. 
 
Πηγές από τις οποίες µπορούν να 
προέλθουν τα προσωπικά σας δεδοµένα. 
 
Όσο δεν έχουµε λάβει τα προσωπικά σας 
δεδοµένα άµεσα από εσάς, τα δεδοµένα 
προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές. 

- Επικοινωνία µε τους πελάτες µας 

- Ασφαλισµένο 

- Αντασφαλιστή 

- Ασφαλιστικό µεσολαβητή 

- Φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

- ∆ικηγόρους 

- Εµπειρογνώµονες 
 

 
Ερωτήσεις, προτάσεις, παράπονα 
 
Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις στις υποδείξεις 
περί προστασίας δεδοµένων και επεξεργασίας 
των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να 
µας τις µεταφέρετε.   

 


