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Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
για την επεξεργασία των δεδομένων τους  

με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Νόμου 4624/2019  
και τη συναφή ελληνική νομοθεσία 

Η ασφαλιστική εταιρεία  Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (εφεξής «Εταιρεία»), η οποία 
εδρεύει στην οδό Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, 10564, Αθήνα και έχει στοιχεία επικοινωνίας τηλ: 210 9303800 
και e-mail: info@eurolife.gr , σας ενημερώνει ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συμπληρωματικά με την ενημέρωση που 
ήδη έχετε λάβει στο πλαίσιο της αίτησής σας για την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Eurolife My Cyber 
Protection και την οποία μπορείτε πάντα να διαβάζετε επικαιροποιημένη στο https://www.eurolife.gr/el-
gr/prosopika-dedomena, ότι στο πλαίσιο της απομακρυσμένης βοήθειας που σας παρέχει η 
CyberX…………..(“…….”), για λογαριασμό της Εταιρείας ενδέχεται η Εταιρεία δια της CyberX να συλλέξei και να 
επεξεργαστείτα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον μας παρασχεθεί για αυτό ρητά η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα 
με τα παρακάτω:  
 

Δεδομένα που 
συλλέγονται 

Δεδομένα αλληλεπίδρασής σας με ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δεδομένα συσκευής και 
δικτύου και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για την παροχή σε εσάς 
βοήθειας στο πλαίσιο καλυπτόμενου από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «……………….» 
περιστατικού ασφαλείας που διερευνάται. Εφόσον τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιηθούν  
για τη σύνταξη  τεχνικών εκθέσεων  θα  αποτυπωθούν σε  ανωνυμοποιημένη μορφή 
(masked). στο μέτρο του εφικτού  και στον βαθμό που δεν επηρεάζεται η ακεραιότητα της 
τεχνικής έκθεσης, Η CyberX και οι εκπρόσωποί της δεν θα σας ζητήσουν  ποτέ να τους 
δώσετε τους κωδικούς πρόσβασής σας στις υπηρεσίες(μέσα κοινωνικής Δικτύωσης, 
τραπεζικές υπηρεσίες κλπ) στις οποίες είστε εγγεγραμμένοι συμπεριλαμβανομένων 
ούτε τους κωδικούς πρόσβασής σας σε συσκευές και στα προγράμματα που είναι 
εγκατεστημένα σε αυτές. 

Πηγή από την 
οποία 
προέρχονται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα 

Τα δεδομένα θα συλλεχθούν αποκλειστικά από εσάς ή τη συσκευή σας πάντα με τη 
σύμφωνη γνώμη σας. 

Σκοπός της 
επεξεργασίας 
και νομική βάση 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή σε εσάς αιτηθείσας βοήθειας συνιστάμενης σε 
τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου Eurolife My Cyber 
Protection που έχετε συνάψει Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας. 
 

Αποδέκτες των 
δεδομένων σας 

• Η CYBERX και οι απασχολούμενοι της. 
• Η εταιρεία MEGA GRISS, στο πλαίσιο  της διαχείρισης από αυτήν ασφαλιστικών 

περιπτώσεων νομικής προστασίας  που παρέχεται από το ασφαλιστήριο, εφόσον η 
τεχνική έκθεση που θα συνταχθεί από την CyberX είναι απαραίτητη για τη διαχείριση 
της ασφαλιστικής περίπτωσης νομικής προστασίας.  

• Η Εταιρεία και το προσωπικό της που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και λειτουργία 
της/των σύμβασης (-εων) ασφάλισης.   

• Λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες συμβούλων, παροχής υπηρεσιών και πάροχοι 
υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε 
κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου 

Χρόνος 
Διατήρησης 

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι 
(20) έτη από  τον τερματισμό  ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο 
(γενική παραγραφή). 

Τα δικαιώματα 
σας και πως 
μπορείτε να τα 
ασκήσετε 

• Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας 
αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους. 

• Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι 
πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο 
προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης. 

• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας 
ή και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών, η ικανοποίηση όμως 
τέτοιων αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
κατάρτιση ή τη λειτουργία ασφαλιστικής σύμβασης, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκαν από 
εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους σας καταγγελία 
της αντίστοιχης σύμβασης ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους. 
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• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον 
είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για 
δεδομένα που δεν αφορούν στην κατάρτιση και λειτουργία ασφαλιστικής σύμβασης, 
ούτε στην απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που 
άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτήν. 

• Παράλληλα με αυτά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που 
μας έχετε παράσχει, σε άλλη εταιρεία.  

• Επίσης έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και 
τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. 

 
Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει στο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9303800 ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση: MyRight@eurolife.gr. 
 
Η Εταιρεία θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και θα 
σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η 
Εταιρεία θα σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που 
όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι 
δωρεάν και ενδέχεται να υπάρχει χρέωση αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης κατάχρησης του δικαιώματος, που συνεπάγεται κόστος από την πλευρά 
της Εταιρείας. 

Υπεύθυνος 
Προστασίας 
Δεδομένων 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να 
απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στην παρακάτω 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@eurolife.gr. 

 
Παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου στη CyberX, ενεργούσα για λογαριασμό της Εταιρείας, να αποκτήσει 
απομακρυσμένη πρόσβαση στη συσκευή που έχει υποδειχθεί από εμένα. Οποιαδήποτε ενέργεια στη συσκευή θα 
λαμβάνει χώρα με την προηγούμενη συγκατάθεσή μου και η CyberX και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για 
τυχόν συνέπειες που θα επιφέρουν αυτές οι ενέργειες στη συσκευή , εφόσον γίνονται σύμφωνα με  τις βέλτιστες 
πρακτικές. 
 
ΣΥΝΑΙΝΩ     ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ 
 
 
 
 
 
Ανάκληση της ανωτέρω συγκατάθεσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ενεργεί για το μέλλον και συνεπάγεται την 
άμεση διακοπή της σύνδεσης της CyberX με τη συσκευή σας. 
 


