
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «IDEAL HOLDINGS Α.Ε»  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με το παρόν η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Κρέοντος 25 Τ.Κ 

10442, με ΑΦΜ 094035282 (στο εξής «η Εταιρεία») ως Υπεύθυνη επεξεργασίας, κατ’ εφαρμογή του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «ΓΚΠΔ»), 

του Νόμου 4624/2019 και των λοιπών διατάξεων της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής 

νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το παρόν παρέχει την απαραίτητη 

ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που 

είναι μέτοχοι της Εταιρείας που εκάστοτε έχουν τη μετοχική ιδιότητα σε αυτή, των νομίμων 

αντιπροσώπων και εκπροσώπους των μετόχων, οποιουδήποτε έχει δικαίωμα ψήφου και εν γένει αντλεί 

ή/και ασκεί το δικαίωμα ψήφου εκπροσωπώντας νομικά πρόσωπα καθώς και όσων συμμετέχουν με 

οποιαδήποτε ιδιότητα στην από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 

Ιουνίου 2022, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής, (εφεξής τους 

σκοπούς της παρούσας όλες οι ως άνω κατηγορίες φυσικών προσώπων θα καλούνται από κοινού οι 

«Μέτοχοι» και έκαστος εξ αυτών ο «Μέτοχος»). 

Επιπρόσθετα με το παρόν η Εταιρεία ενημερώνει και τα φυσικά πρόσωπα πέραν των Μετόχων που θα 

συμμετάσχουν στην εξ’ αποστάσεως Γ.Σ της Εταιρείας, όπως επί παραδείγματι Μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, ελεγκτές και νομικοί σύμβουλοι και λοιπά τρίτα πρόσωπα ότι προβαίνει στην 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, τα οποία συλλέγονται 

απευθείας από τα υποκείμενα για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία για την 

εν λόγω επεξεργασία. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

υποκειμένων, πάντοτε για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς, τηρώντας τις αρχές αναλογικότητας, της 

δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 

τελούσα σε συμμόρφωση με τις επιταγές του ΓΚΠΔ καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα και πρωταρχικό μέλημα τη διαφύλαξη και προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Με το 

παρόν έντυπο η Εταιρεία σε συμμόρφωση με την αρχή της διαφάνειας, παρέχει στα ως άνω φυσικά 

πρόσωπα αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, το είδος των 

δεδομένων, τη διάρκεια και το σκοπό της επεξεργασίας αυτών καθώς και για τα δικαιώματα τους ως 

υποκείμενα προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με 

ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις 

1. Είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα   

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς που 

περιγράφονται στο παρόν, λαμβάνοντας υπόψη της τις βασικές αρχές της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, τα θεμελιώδη δικαιώματα σας καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα :  



 
 

1. Στοιχεία ταυτοποίησης όπως: όνομα, επίθετο, αριθμό διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας, όνομα 

πατρός, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, φύλο, στοιχεία 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όπως όνομα χρήστη και email  

2. Δεδομένα επικοινωνίας όπως αριθμός προσωπικού και εταιρικού κινητού τηλεφώνου και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικού σημείωμα όπως ενδεικτικά όπως 

δεξιότητες, εκπαίδευση, ιστορικό προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας 

κλπ.) 

4. Αριθμός και κατηγορίας μετοχών 

5. Κωδικός Αριθμός Μερίδας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) 

6. Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση 

και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 

7. Δεδομένα αλληλογραφίας με τους Μετόχους. 

8. Δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου του Μετόχου στη 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στοιχεία διαφόρων αιτημάτων που υποβάλλονται κατά καιρούς 

στην Εταιρεία, υπογραφή Μετόχων και εν γένει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο 

εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.  

9. Δεδομένα ήχου (ακουστική καταγραφή) σε περίπτωση που ο Μέτοχος πάρει τον λόγο κατά τη 

διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. 

Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς είτε από τρίτα πρόσωπα που ενεργούν για 

λογαριασμό σας (π.χ. αντιπροσώπους, πληρεξουσίους κ.λπ.) ή σχετίζονται με εσάς, είτε από την ίδια την 

Εταιρεία (λ.χ. προκύπτουν από τον ορισμό σας ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία, από τα 

μέσα επικοινωνίας και συστήματα πληροφορικής, καταγραφής των προσβάσεων και λήψης εικόνων της 

Εταιρείας κ.λπ.). Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει επιπρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό 

την απαραίτητη προϋπόθεση ότι νομιμοποιείται πλήρως μια τέτοια επεξεργασία.  

 

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται είτε απευθείας από τους ίδιους τους 

Μετόχους, για τη διεκπεραίωση θεμάτων που τους αφορούν – οι οποίοι και θα πρέπει να μεριμνούν για 

την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, ούτως ώστε το Μητρώο Μετόχων να είναι πάντοτε ενημερωμένο 

και επικαιροποιημένο- είτε από τρίτα εξουσιοδοτημένα από τους Μετόχους πρόσωπα, είτε από την 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»., η οποία ως 

διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τηρεί τα στοιχεία αναγνώρισης Μετόχων καθώς και 

λοιπές πληροφορίες που αφορούν στη μετοχική βάση της Εταιρείας, τις συναλλαγές επί μετοχών και 

τίθενται υπόψιν της, μέσω ηλεκτρονικών αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

και του Κανονισμού του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 

Η Εταιρεία γνωστοποιεί στους Μετόχους, ότι για λόγους συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως Τακτική 

Γενική Συνέλευση ή τυχόν Επαναληπτική της, θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από 

τον εκτελούντα την επεξεργασία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στην οποία έχει ανατεθεί η 

διοργάνωση της εξ’ αποστάσεως Γ.Σ., οι κωδικοί πρόσβασης των Μετόχων στη διαδικτυακή πλατφόρμα 

https://axia.athexgroup.gr, μέσω της οποίας θα τους παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να 

ψηφίζουν εξ’ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση (εφεξής «Διαδικτυακή Πλατφόρμα»). Επίσης, η Εταιρεία 

ενημερώνει τους Μετόχους ότι, σύμφωνα με το άρθρο 131 (τρόπος ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση) 

παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία εξ αποστάσεως είναι φανερή και η άσκηση του δικαιώματος 



 
 

ψήφου από τον Μέτοχο και το περιεχόμενο της ψήφου του, εφόσον ζητηθεί, δύναται να γνωστοποιηθεί 

στους λοιπούς συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση, Μετόχους.  

Παράλληλα, η Εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων των φυσικών προσώπων, 

πέραν των Μετόχων, που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη (video conference) της εξ αποστάσεως 

Γενικής Συνέλευση, ελεγκτών, νομικών και λοιπών τρίτων προσώπων, τα οποία συλλέγονται απευθείας 

από τα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων, για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η 

Εταιρεία για την εν λόγω επεξεργασία:  

i. Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, 

διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.  

ii. Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα, βάσει της οποίας τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται να 

συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. 

iii. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email), κινητό τηλέφωνο, με σκοπό τη συμμετοχή του φυσικού 

προσώπου στην τηλεδιάσκεψη.  

iv. Δεδομένα εικόνας – ήχου (βίντεο) από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη Γενική 

Συνέλευση 

 

10. Σκοποί Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων και των λοιπών 

συμμετεχόντων τη Γενική Συνέλευση για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις, για την 

εκπλήρωση νομίμων σκοπών επεξεργασίας και πάντοτε σύμφωνα με έγκυρες νομικές βάσεις που 

θεμελιώνουν τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας. Ειδικότερα η Εταιρεία επεξεργάζεται τα 

προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων για: 

i. την ταυτοποίηση του Μετόχου και για σκοπούς επικοινωνίας 

ii. τον έλεγχο της δυνατότητας και της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων των Μετόχων 

σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενδεικτικά, άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση, επιβεβαίωση μετοχικής ιδιότητας, κατάσταση Μετόχων, τήρηση πρακτικών της 

Γενικής Συνέλευσης, διεξαγωγή και υλοποίηση εταιρικών πράξεων (όπως διανομή μερίσματος, 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.), 

iii. τη γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών υπόχρεων προσώπων και την 

παρακολούθηση των συναλλαγών επί των μετοχών της Εταιρείας, 

iv. την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι στους Μετόχους (όπως 

για τη διανομή, καταβολή του μερίσματος) και εν γένει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

Εταιρείας έναντι των Μετόχων της, 

v. την εκπλήρωση και την υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων, την προάσπιση και εξυπηρέτηση 

εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, εκτός εάν έναντι των εν λόγω συμφερόντων υπερισχύει το 

συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που 

επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων, 

vi. την εκπλήρωση υποχρεώσεων που πηγάζουν από διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και 

άλλες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις και εν γένει για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες 

υποχρεώσεις της, 

vii. την τήρηση και διαχείριση βιβλίου Μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης 

νομοθεσίας, 



 
 

viii. τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, 

ix. την ανταπόκριση της Εταιρείας σε αιτήματα των Μετόχων, τη διεκπεραίωση αιτημάτων των 

Μετόχων στο πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία (π.χ. έκδοση βεβαιώσεων), την 

παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων ερωτημάτων ή αιτημάτων που 

απευθύνονται προς την Εταιρεία από τους Μετόχους. 

x.  την τήρηση ιστορικού αρχείου Μετόχων της Εταιρείας 

 

11. Κατηγορίες αποδεκτών  

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω φυσικών προσώπων έχουν μόνο 

υπάλληλοι και στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους 

και αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Η Εταιρεία δεν 

προβαίνει σε διαβίβαση, γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη, παρά 

μόνο: 

i. Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, εταιρίες διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων, εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, 

υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι 

υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), δικηγόροι και 

δικηγορικές εταιρείες, ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. 

ii. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», στην οποία 

έχει ανατεθεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Eταιρείας, η διοργάνωση της εξ 

αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης καθώς και στην υπο-εκτελούσα (περαιτέρω εκτελούσα) την 

επεξεργασία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» εταιρεία Cisco 

Hellas S.A., που παρέχει την ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX με την οποία παρέχεται η 

δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference) μέσω των υπηρεσιών του υπολογιστικού της 

νέφους (cloud services) το οποίο τηρείται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 

iii. Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, αστυνομικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και 

φορείς , (π.χ ΓΕΜΗ) στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων καθηκόντων και εξουσιών τους 

(ενδεικτικά Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Σ.Δ.Ο.Ε., Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες) 

iv. Λοιπούς Μετόχους της Εταιρείας, κατά περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

νόμο.  

Η Εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι όσοι προβαίνουν για λογαριασμό της σε επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και 

παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, 

κατά τρόπο ώστε η εν λόγω επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του εκάστοτε ισχύοντος 

νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των 

υποκειμένων των δεδομένων.  

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ο.Χ) εκτός και ένα συντρέχουν 

ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή 



 
 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή 

οργανισμό, (β) εφόσον ο Μέτοχος έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή 

συγκατάθεσή του στην Εταιρεία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου, (γ) 

εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, (δ) εφόσον η διαβίβαση είναι 

απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση 

δικαιωμάτων της Εταιρείας, (ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή 

διεθνή σύμβαση, ή (στ) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους κανόνες της αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. Για την εκπλήρωση των υπό ε) ή στ) ανωτέρω υποχρεώσεων ενδέχεται η Εταιρεία 

να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του Μετόχου σε αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου 

να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών. 

12.  Διάρκεια επεξεργασίας - Χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

Η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα, για όσο χρονικό 

διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους η Εταιρεία τα είχε συλλέξει και 

σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ του νόμου ή απαιτείται προκειμένου η 

Εταιρεία να υποστηρίξει τυχόν έννομα συμφέροντά της, να ανταποκριθεί σε τυχόν υποχρεώσεις της και 

ελέγχους καθώς και για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της.  

13. Δικαιώματα Υποκειμένων των δεδομένων 

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ το υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά 

περίπτωση: 

i. Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η 

Εταιρεία, όπως, την προέλευσή τους καθώς και τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, τις 

κατηγορίες των δεδομένων, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (δικαίωμα ενημέρωσης 

και πρόσβασης). 

ii. Να αιτηθεί τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, 

προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή 

διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού. 

iii. Να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν αμφισβητείται 

η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων ή η επεξεργασία είναι παράνομη, και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτηση των δεδομένων (δικαίωμα 

περιορισμού της επεξεργασίας). 

iv. Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων του που τηρεί η Ε.Χ.Α.Ε (δικαίωμα εναντίωσης). 

v. Να αιτηθεί τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας μεταξύ άλλων, όταν 

πλέον δεν υφίσταται βάσιμος λόγος επεξεργασίας, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των 

νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (δικαίωμα στη λήθη). 

vi. Να αιτηθεί από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει σε δομημένο, 

κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσει τη 

διαβίβαση, μεταφορά των εν λόγω δεδομένων του σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο 

επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και 

διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και 



 
 

υποχρεώσεων της Εταιρείας για τη διακράτηση των δεδομένων (δικαίωμα στη φορητότητα των 

δεδομένων). 

Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήματος Μετόχου για 

περιορισμό της επεξεργασίας ή για διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η 

τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μετοχικής ιδιότητας ή/και την κατοχή δικαιώματος 

ψήφου, για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως Μετόχου της Εταιρείας ή/και ως έχοντος δικαίωμα 

ψήφου, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, 

τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της έναντι 

των Μετόχων της. Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί τη διαγραφή προσωπικών 

δεδομένων Μετόχου, εάν αυτά είναι αναγκαία προς το σκοπό τήρησης ιστορικού αρχείου Μετόχων 

καθώς και εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση 

ή την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Σημειώνεται ότι η 

άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία 

της Εταιρείας. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εν γένει ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη 

εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.  

Σε περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα του θα πρέπει να 

υποβάλει εγγράφω το αίτημα του στην Εταιρεία με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς:  

Ideal Holdings A.E.  

Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα 

Υπόψη: Νομικού Τμήματος 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: legal@ideal.gr  

Η Εταιρεία θα ενεργήσει επί του αιτήματος χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) 

ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί λαμβανομένων 

υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενώ η Εταιρεία θα 

ενημερώσει εγγράφως το υποκείμενο για την εν λόγω παράταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 

παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης. Στην περίπτωση δε που το αίτημα 

δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, η Εταιρεία, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, θα 

παρέχει αιτιολογημένη ενημέρωση για την απόρριψη του αιτήματος. Τέλος, τα υποκείμενα έχουν 

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Κηφισίας 

1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Fax: 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 

contact@dpa.gr, Ιστοσελίδα: www.dpa.gr) 

14. Ασφάλεια Δεδομένων 

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να 

αποφευχθεί η απώλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπα και/ή αλλοίωση αυτών. Επιπρόσθετα έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες και πολιτικές, για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ενάσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων, την 

αντιμετώπιση παραβιάσεων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και έλεγχοι και περιορισμοί 

στην πρόσβαση σε φυσικά και ηλεκτρονικά δεδομένα. 
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