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Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ) 

 
Αγαπητέ χρήστη, 
Για να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την In.Te.S.A. S.p.A. (εφεξής "INTESA") υπό την ιδιότητα 
της ως Trust Service Provider (TSP), πιο συγκεκριμένα για υπηρεσίες Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής ή/και 
Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Χρονοσφραγίδας, θα σας ζητηθεί να διαβιβάσετε στην INTESA ορισμένα από τα δεδομένα 
ταυτοποίησης σας που αποτελούν Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων (Καν. ΕΕ 679/2016 - ΓΚΠΔ) και των οποίων αποτελείται το ενδιαφερόμενο 
μέρος, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Κανονισμό. 
Παρακάτω σας παρέχουμε τη δήλωση σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων που 
πραγματοποιείται από την INTESA, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος της Επεξεργασίας Δεδομένων. 
Τα Προσωπικά Δεδομένα που αποκτήθηκαν από την INTESA συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 6.1 (β) του ΓΚΠΔ και 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε Επεξεργασία από την INTESA 
1.1 Οι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από την INTESA, τα οποία σας επιτρέπουν να 

εγγραφείτε στις υπηρεσίες, είναι οι εξής: 

1. όνομα και επώνυμο  

2. ημερομηνία γέννησης  

3.  Πόλη και χώρα γέννησης  

4. ΑΦΜ  

5. φύλο  

6. στοιχεία κατόχου του παρεχόμενου δελτίου ταυτότητας  

7. αριθμός κινητού τηλεφώνου  

8. διεύθυνση e-mail 

 

1.2 Εάν ενδείκνυται, θα απαιτούνται για λογιστικούς σκοπούς, τα ακόλουθα δεδομένα: 
 

1. εταιρική επωνυμία 

2. καταστατική έδρα 

3. αριθμός εγγραφής ΦΠΑ / ΑΦΜ 

http://www.intesa.it/
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1.3 Προαιρετικά, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος την υπηρεσία, μπορούν να συλλεχθούν ενδείξεις σχετικά με: 

 
1. την ενδεχόμενη εγγραφή σε επαγγελματική ένωση αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο 

2. τις εξουσίες εκπροσώπησης εντός του οργανισμού στον οποίο ανήκει 

 

 

2. Πηγή προσωπικών δεδομένων 
Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρεί η INTESA συλλέγονται απευθείας από τον αιτούντα κατά τη στιγμή του 
αιτήματος για την υπηρεσία, μέσω της εισαγωγής των προσωπικών του δεδομένων στο έντυπο εγγραφής ή μέσω μιας 
από τις άλλες μεθόδους εγγραφής που διατίθενται από την INTESA και περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας. 
 

3. Σκοπός της επεξεργασίας 
Η συλλογή ή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχουν αποκλειστικό σκοπό την επαρκή τήρηση των υποχρεώσεων 
που συνδέονται με την εκτέλεση δραστηριότητας Trust Service Provider και συγκεκριμένα:  
 

1. επαλήθευση των ταυτοτήτων που παρέχονται για την εφαρμογή μέτρων κατά της πλαστογράφησης 

2. έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού  

3. αποθήκευση και έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού διατηρούμενα σε έναν αποκλειστικό κατάλογο 

από την Intensa , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Ν,(EU) 910/2014 

4. ενδεχόμενες γνωστοποιήσεις χρήσιμες για τη σωστή εκπλήρωση του ρόλου του Trust Service Provider 

5. διαχείριση ενδεχόμενων καταγγελιών ή/και διαφορών  

6. πρόληψη/καταστολή περιπτώσεων απάτης και κάθε παράνομης δραστηριότητας  

7. εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο, τους κανονισμούς ή την κοινοτική 

νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης 

 

4. Μέθοδοι επεξεργασίας 
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την INTESA μόνο και αποκλειστικά για την 
επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο προηγούμενο Άρθ. 3. 
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δια χειρός και με ηλεκτρονικά εργαλεία. Η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων (π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, εξέταση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, 
εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, διασύνδεση, αποκλεισμός, γνωστοποιήσεις, ακύρωση) πραγματοποιείται τόσο δια χειρός 
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όσο και ηλεκτρονικά και τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται τόσο σε έντυπο αρχείο (στην περίπτωση εντύπων 
αιτήσεων που ελήφθησαν ιδιοχείρως) όσο και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για τον σκοπό 
αυτό και που προορίζεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω. 
Τα Προσωπικά Δεδομένα που περιέχονται στο προαναφερθέν αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα θα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τα δεόντως καθορισμένα μέτρα ασφαλείας, καθώς και 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι καταστροφής/απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης ή επεξεργασίας που δεν συμμορφώνεται με τους σκοπούς της συλλογής. Επιπλέον, τα Προσωπικά 
Δεδομένα θα φυλάσσονται στα αρχεία της INTESA για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς που 
αναφέρονται παραπάνω, καθώς και για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που ισχύουν για τον συγκεκριμένο 
λόγο .Σύμφωνα με τα αρθρ 82 του ΓΚΠΔ σε περίπτωση που οι διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων παραβιάσουν 
την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία , ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα ευθύνεται άμεσα για την ζημία που προκλήθηκε στο 
Υποκείμενο των Δεδομένων  
Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία θα είναι αυστηρά εγγενή, πλήρη και δεν θα υπερβαίνουν 
το απαιτούμενο όριο σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.  
 

 

5. Διάρκεια επεξεργασίας 
Η επεξεργασία, σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες (Άρθ. 28 Ν. Διατ. 82/2005 και επακόλουθων μετατροπών και 
τροποποιήσεων - Ψηφιακός Κώδικας Διαχείρισης, CAD), θα λήξει στην παρέλευση είκοσι ετών από την ανάκληση του 
πιστοποιητικού υπογραφής.  
Στην παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου, τα Προσωπικά σας Δεδομένα και κάθε ενδεχόμενο αντίγραφο, θα 
καταστραφούν.  
 

6. Υπεύθυνος επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων 
Η In.Te.S.A. S.p.a., με έδρα στην Strada Pianezza, 289 - 10151 Torino (TO), Αριθμός εγγραφής ΦΠΑ και ΑΦΜ: 
05262890014, είναι ο μοναδικός Υπεύθυνος της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων για τις δραστηριότητες ως 
Trust Service Provider. 
Όλα τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η Επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με 
τον προαναφερθέντα ΓΚΠΔ.  
Η λίστα που περιέχει τους Υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και είναι διαθέσιμη και 
προσβάσιμη στο κοινό στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.intesa.it/elenco-responsabili-TSP/.   
Τα Προσωπικά Δεδομένα του αιτούντος των υπηρεσιών μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν, κατόπιν αιτήματος, στις 
Αρμόδιες Αρχές για νομικά/νομοθετικά θέματα σε περίπτωση διαφορών. 
Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 7, σε σχέση με τις δραστηριότητες της 
Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων του Trust Service Provider, το  Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να 
επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: uff_ra@intesa.it. Τα 
δεδομένα σας θα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από την FCA Bank GmbH Hellas . , με έδρα στην Αργυρούπολη 

http://www.intesa.it/
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Αττικής , Λεωφόρος Βουλιαγμένης 580Α Τ.Κ. 14563,Αττικη ..., ΑΜ  Γ.Ε.Μ.Η. 123924401001 ..., για τις δραστηριότητες 
ως Local Registration Authority, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, του οποίου επιβεβαιώνει την ανάγνωση.  
Η FCA Bank GmbH Hellas  είναι ο μοναδικός Υπεύθυνος της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων για τις 
δραστηριότητες ως Local Registration Authority.  
Οι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από την FCA Bank GmbH Hellas που της επιτρέπουν την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων ως Local Registration Authority είναι οι εξής: 

1. όνομα και επώνυμο  

2. ημερομηνία γέννησης  

3. Πόλη και χώρα γέννησης  

4. ΑΦΜ 

5. φύλο  

6. στοιχεία κατόχου του παρεχόμενου δελτίου ταυτότητας  

7. αριθμός κινητού τηλεφώνου  

8. διεύθυνση e-mail 

Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 7 που παρατίθεται στη συνέχεια, σε σχέση με 
την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για τις δραστηριότητες της Local Registration Authority, το 
ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: fcabank.customer.care@fcagroup.com.  
Η δήλωση της FCA Bank GmbH Hellas Υπεύθυνου της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων για τις 
δραστηριότητες ως Local Registration Authority είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.fcabank.it/privacy-policy.  
 
 

7 Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων σας παρέχει, ως Υποκείμενο των Δεδομένων  , τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων.  
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη ύπαρξη Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, 
έστω και αν δεν έχουν καταχωρηθεί, και γνωστοποίηση των ιδίων δεδομένων σε κατανοητή μορφή.  
 
 Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει την ένδειξη σχετικά με τα εξής, με συγκεκριμένο 
αίτημα προς τον Υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδομένων:  
 

1. την προέλευση των προσωπικών δεδομένων  

2. τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας  

http://www.intesa.it/
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3. τη λογική που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

ηλεκτρονικών μέσων  

4. τα στοιχεία ταυτοποίησης του υπευθύνου, του εκτελούντος την επεξεργασία και του εντεταλμένου 

εκπροσώπου  

5. τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά 

δεδομένα ή που μπορούν να λάβουν γνώση αυτών υπό την ιδιότητά τους ως εντεταλμένοι εκπρόσωποι 

στην επικράτεια του Κράτους, τους εκτελούντες την επεξεργασία ή τους εντεταλμένους για την 

εκτέλεση 

Επιπλέον, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει:  
 

1. την ενημέρωση, διόρθωση, ενσωμάτωση ή  διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, εντός των ορίων που 

επιτρέπει η τομεακή νομοθεσία  

2. τη βεβαίωση ότι οι ενέργειες που αναφέρονται στο παραπάνω στοιχείο α) έχουν πραγματοποιηθεί από τον 

Υπεύθυνο και επίσης από άλλα ενδεχόμενα πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα 

που αφορούν τα παραπάνω αιτήματα 

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει, στην επεξεργασία των Προσωπικών 
Δεδομένων που τον αφορούν:  
 

1. για νόμιμους λόγους, ακόμη και όταν τα Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο του 

αιτήματος υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάφεια με τον σκοπό της συλλογής 

2. για σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού ή απευθείας πώλησης ή για τη διεξαγωγή ερευνών 

αγοράς ή εμπορικών κοινοποιήσεων  

Η INTESA, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου για δραστηριότητες ως Trust Service Provider, θα θέτει σε εφαρμογή τις 
απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση των αιτημάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων  ο οποίος ασκεί τα 
προαναφερόμενα δικαιώματα, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται τη χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το 
διασφαλιζόμενο δικαίωμα ή εάν αποδεικνύεται αδύνατο. 
 
 
 

http://www.intesa.it/

