ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σας ενημερώνουμε ότι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων
είναι το Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ (το «Ταμείο»), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, στα γραφεία του στο Μέγαρον «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 367 (Τ.Κ. 17564, τηλ. 2109474000 -316).
Α .Σκοπός-Νομική Βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Σκοπός της διενεργούμενης επεξεργασίας είναι η ένταξη των αιτούντων στην ασφάλιση του Ταμείου και η διαχείριση της ασφαλιστικής τους
σχέσης, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού αυτού (Υ.Ο.Δ.Δ./Φ51020/27566/682/24.05.2018/ΦΕΚ Β’1889). Το Ταμείο επεξεργάζεται
νομίμως τα απλά δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β΄ εδ. α΄ και β΄ ΓΚΠΔ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την λήψη μέτρων στο
προσυμβατικό στάδιο και συνακόλουθα για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το Υποκείμενο των Δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε δικαιολογητικά απαραίτητα για τη λειτουργία της ασφαλιστικής σχέσης, υπόκεινται σε
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 β΄ ΓΚΠΔ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση
συγκεκριμένων δικαιωμάτων του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του
δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας).
Β. Κατηγορίες δεδομένων

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι πέραν των ως άνω δεδομένων, θα συλλέγονται είτε απευθείας από το Υποκείμενο των Δεδομένων είτε από
τις εργοδότριες Εταιρείες που μετέχουν στον Όμιλο Επιχειρήσεων ΤΣΑΚΟΣ (Tsakos Group) και θα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία τα
κάτωθι:
α) τυχόν συμπληρωματικά δεδομένα (ειδικών κατηγοριών ή μη), τα οποία συλλέγονται από σχετικά δικαιολογητικά και είναι απαραίτητα για
την διαχείριση του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου καθώς και την καταβολή ενδεχόμενης αποζημίωσης, από τον κλάδο Εφάπαξ
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης παροχής.
β) διεύθυνση IP, cookies, τα οποία συλλέγονται κατά την πλοήγηση των χρηστών στον δικτυακό τόπο του Ταμείου
γ) διαπιστευτήρια (credentials) εισόδου στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό τόπο του Ταμείου
Γ. Αποδέκτες των δεδομένων

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Υποκειμένων υπόκεινται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους / εργαζομένους του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
2. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων γνωστοποιούνται/διαβιβάζονται στις εξής κατηγορίες αποδεκτών:
α) Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, ήτοι σε παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής
ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη
διαχείριση του κύκλου εργασιών Ταμείων Ασφάλισης.
Συγκεκριμένα, το Ταμείο διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα δεδομένα των ασφαλισμένων στην Εταιρεία “Prudential Informatics PC”, η οποία έχει
αναλάβει τη διαμόρφωση των οργανωτικών και λειτουργικών υποδομών, την παροχή του πληροφοριακού συστήματος και των υπηρεσιών
διαχείρισης του κύκλου εργασιών του Ταμείου που αφορούν στον κλάδο εφάπαξ, καθώς και τη διαχείριση του “Portal Ασφαλισμένων” που
λειτουργεί στο δικτυακό τόπο του Ταμείου. Επίσης, η Εταιρεία «Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε.» αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα των
ασφαλισμένων και, εν γένει, των χρηστών που επισκέπτονται το δικτυακό τόπο του Ταμείου στο πλαίσιο των εκ μέρους της παρεχόμενων
υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται στην ανάπτυξη και συντήρηση του δικτυακού τόπου (εξαιρουμένου του “Portal Ασφαλισμένων”). Οι εν λόγω
Εταιρείες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Ταμείου (Εκτελούντες την Επεξεργασία, κατά την έννοια του άρ. 4 στ. 8
του ΓΚΠΔ) βάσει σύμβασης που έχει συναφθεί με αυτό, παρέχοντας επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε οι επεξεργασίες που διενεργούν να πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
β) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί
έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ταμείου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,
Δ.Περίοδος Διατήρησης των δεδομένων
Τα ως άνω (υπό Β αναφερόμενα) δεδομένα σας θα τα επεξεργαζόμαστε στο σύνολο τους μέχρι να ολοκληρωθεί ο ασφαλιστικός σας βίος και
επί 20 έτη μετά τη λήξη του, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου.
Ε.Δικαιώματα Υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε υπ’ όψιν ότι, ως Υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, όπως αυτά προβλέπονται ιδίως στα
άρθρα 12 έως 23 του ΓΚΠΔ και ειδικότερα:
α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε,
β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων και
δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
ε) το δικαίωμα ανάκλησης οποιασδήποτε τυχόν χορηγηθείσας συγκατάθεσης.
Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με υποβολή αίτησης, απευθυνόμενης στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ταμείου
στο e-mail:dpo@tcsm.gr.
Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα των δεδομένων θεωρούν ότι η επεξεργασία των Προσωπικών τους δεδομένων τους παραβιάζει το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας
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Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).
Μετά την υποβολή της αίτησης προς το Ταμείο, αυτή θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΤΣΑΚΟΣ και μετά την έγκρισή της
θα σας αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η σχετική απόφαση με τον Αριθμό Μητρώου σας.
Παρακαλούμε, όπως ανατρέξετε για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, νομιμοποιητική χρήση, το σκοπό, τη φύση της
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το χρόνο διατήρησης, τους αποδέκτες και την πολιτική προστασίας αυτών καθώς και για τα
δικαιώματα σας στο Ενημερωτικό Έντυπο, σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679, που βρίσκεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Ταμείου: www.tmea.gr .
Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση μη αποδοχής από το υποκείμενο των δεδομένων των ανωτέρω όρων της αίτησης ή μεταγενέστερης χρήσης του
δικαιώματος ανάκλησης συγκατάθεσης, αυτό μπορεί να συνεπάγεται ακόμη και αυτόματα τη μη ένταξη του ως μέλος στο Ταμείο και την μη
έναρξη ασφάλισης σε αυτό ή την διακοπή του ασφαλιστικού του βίου αντίστοιχα.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΙΔΙΚHΣ ΚΑΤΗΓΟΡIΑΣ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚOY ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι:
1. Ενημερώθηκα πλήρως για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (δηλ. συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διαβίβαση και
οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση αυτών), μέσω της παρούσας αίτησης και του ενημερωτικού εντύπου (Πολιτική προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων) στην ιστοσελίδα του Ταμείου.
2. Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως Υποκείμενο των δεδομένων.
3. Με την παρούσα δηλώνω ότι αποδέχομαι την τήρηση αρχείων με όλα τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μου σε ηλεκτρονική ή άλλη
μορφή.
4. Αντιλαμβάνομαι ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τυχόν Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, που αφορούν εμένα και προκύπτουν από την παρούσα αίτηση ή και συμπληρωματικά δεδομένα που δύναται να λάβει το
Ταμείο μελλοντικά , είναι απαραίτητα τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο για την ένταξη μου στο Ταμείο, όσο και για τη λειτουργία
της όλης ασφαλιστικής / συμβατικής μου σχέσης με το Ταμείο ( όπως αυτή καθορίζεται τόσο από το Καταστατικό, όσο και από το
κάθε φορά ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Επαγγελματικών Ταμείων) όσο και για τον υπολογισμό και την καταβολή
παροχής από το ΤΕΑ ΤΣΑΚΟΣ.
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