
 

ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Το έντυπο αυτό έχει ως σκοπό να σας ενημερώσει, πριν 
από οποιαδήποτε συναλλαγή με την BROKS IKE (στο εξής 
«εμείς», «η εταιρία»), σχετικά με προσωπικά δεδομένα 
που συλλέγονται, τον τρόπο που επεξεργάζονται, καθώς 
και τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η BROKS IKE  θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας 
δεδομένα  με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
Δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα 
ακόλουθα: 
BROKS IKE – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 
ΑΣΠΑΣΙΑΣ 72-74, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ: 2106540780 – FAX: 2106540775 
EMAIL: broks@broks.gr URL:http://www.broks.gr  
Για οποιαδήποτε απορία, παράπονο ή αίτημά σας για 
άσκηση δικαιώματός σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε 
σε εμάς με έναν από τους παραπάνω διαθέσιμους 
τρόπους. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η BROKS IKE θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα 
σας για: 

• Τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας 

• Επικοινωνία μαζί σας τόσο κατά τη διάρκεια της 

εκτίμησης του κινδύνου όσο και κατά τη διάρκεια 

που το συμβόλαιό σας είναι σε ισχύ και προκύπτει 

ανάγκη 

• Διαχείριση περιστατικού που απαιτεί αποζημίωση 

• Τη συμμόρφωση της εταιρίας με την κείμενη 

νομοθεσία 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ 
• Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας 

(Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, email κλπ) 

• Στοιχεία που αφορούν την κατοικία ή το όχημά 

σας 

• Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας 

• Στοιχεία που σχετίζονται με το εισόδημά σας και 

τις πηγές του 

• Ιατρικά δεδομένα 

• Δεδομένα που προκύπτουν ύστερα από απαίτηση 

συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρίας είτε κατά 

τη διάρκεια εκτίμησης είτε κατά την αποζημίωση 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Προκειμένου να εκτελέσουμε το έργο μας ως ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, είναι σημαντικό να γνωρίζεται ότι 
μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε 
από εσάς, με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
συνεργαζόμαστε. Επιπλέον, προσωπικά σας δεδομένα 
διακινούνται μέσω υπηρεσιών ταχυδρομείου ή 
ταχυμεταφορών. Η BROKS IKE δεν πρόκειται να 
αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας 
δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε 
σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των 
καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από 
αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από 
νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η BROKS IKE δεν 
πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο 
σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες, 
χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα 
αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Ανάκλησης, 
Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, 
Περιορισμού και Εναντίωσης. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε 
τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 
115 23, Αθήνα, www.dpa.gr. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά 
σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται 
παραπάνω για όσο διάστημα το ασφαλιστήριό σας είναι σε 
ισχύ και μέχρι είκοσι έτη μετά τη λήξη ισχύος του για 
οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση μη 
σύναψης του ασφαλιστήριου, θα διατηρήσουμε τα 
Προσωπικά Δεδομένα σας μέχρι και για πέντε έτη. 

 
Έλαβα γνώση και συμφωνώ  

 
 

___________________________ 

(Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο) 

Ημερομηνία: ___/ ___/ _______ 
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