ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η Corinth Capital M.E.P.E. (εφεξής «Εταιρεία») είναι ο επεξεργαστής δεδομένων των προσωπικών
σας στοιχείων. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες για εσάς που προσδιορίζουν ή
ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουν. Εμείς ως επεξεργαστής δεδομένων επεξεργαζόμαστε προσωπικά
δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας στο https://www.goldenburggroup.eu/ .
Corinth Capital is a registered Tied Agent of Goldenburg group Limited an authorised company,
established in Cyprus, with registration number 328474. Goldenburg Group Ltd is registered and
licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission (hereinafter the “CySEC”) with license
number 242/14. Corinth Capital is supervised by the Hellenic Capital Market Commission and it is
registered in the General Commercial Register with register number 145104301000.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ
Εμείς ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος υπόκεινται σε αυστηρή συμβατική εμπιστευτικότητα και
υποχρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και να
χειριστούμε τα δεδομένα σας με διαφανή τρόπο. Έχουμε λάβει μετρήσιμα μέτρα για την προστασία
της εμπιστευτικότητας, της ασφάλειας και της ακεραιότητας των πληροφοριών σας.
Αυτή η πολιτική απορρήτου παρέχει λεπτομερή περιγραφή της επεξεργασίας δεδομένων μας,
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της χρήσης, της κοινοποίησης, της προστασίας και των
δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων - «GDPR») καθώς και τον ελληνικό εθνικό νόμο αριθ. 4624/2019 σχετικά με την
προστασία των ατόμων.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για αυτόν τον λόγο,
συνιστάται να αναζητάτε ενημερώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακάτω παραθέτουμε μια περιγραφή των τύπων προσωπικών πληροφοριών για εσάς που θα
επεξεργαστούμε κατά το άνοιγμα του λογαριασμού πελάτη σας και κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει
εργασιών. Είναι απαραίτητο να τηρηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο και την ΕΕ.
Συγκεκριμένα, πρέπει να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις βάσει του νόμου AML (νόμος
13 (I) / 2018), όπως τροποποιήθηκε, και την τρέχουσα οδηγία AML (οδηγία (ΕΕ) 2018/843) για τη
θέσπιση του οικονομικού προφίλ του πελάτη και την πρόληψη της νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες καθώς και τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων τήρησης αρχείων
σύμφωνα με τον κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμός»).
Ακολουθεί μια περιγραφή των διαφόρων τύπων προσωπικών πληροφοριών που θα συλλέξουμε και
θα επεξεργαστούμε για εσάς σε διαφορετικές περιστάσεις.
Στοιχεία επικοινωνίας
Τίτλος
Ονομα
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αριθμός τηλεφώνου
Πληρωμές και φορολογικά στοιχεία
ΙΒΑΝ
Αριθμός φορολογικού μητρώου
Φορολογική κατοικία
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Προσωπικές πληροφορίες
Ημερομηνια γεννησης
Τόπος γέννησης
Εθνικότητα
Αντίγραφα ταυτότητας, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή άλλου εγγράφου ταυτότητας
Επαγγελματικές πληροφορίες
Ονομα εργοδότη
Τίτλος εργασίας
Βιομηχανία Απασχόλησης
Οικονομικές πληροφορίες
Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα
Καθαρή αξία
Αναμενόμενο ποσό για επένδυση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία απευθείας από εσάς ή από άλλα άτομα για να παρέχουμε
τις υπηρεσίες μας και να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις.
Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομοθετικές απαιτήσεις, καταγράφουμε όλες τις επικοινωνίες
που έχουμε μαζί σας (ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές, προσωπικές). Οι ηχογραφήσεις θα αποτελούν
απόδειξη της αμοιβαίας επικοινωνίας μας.
Ως γενική αρχή, θα μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία εντελώς εθελοντικά και μπορείτε να
επιλέξετε να μην παρέχετε τις πληροφορίες που ζητήσαμε. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι όταν δεν
παρέχετε καμία από τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάμε, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν
μπορούμε να διατηρήσουμε ή να παρέχουμε υπηρεσίες ή προϊόντα σε εσάς ή τον οργανισμό σας.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Παροχή υπηρεσιών
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη χρήση
των επενδυτικών υπηρεσιών της Goldenburg Group.
2. Διαχείριση συμμόρφωσης
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας
υποχρεώσεις, π.χ. έλεγχος συμμόρφωσης, υποχρεώσεις καταγραφής.
3. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αναλύσουμε τις υπηρεσίες και τις επικοινωνίες
μας μαζί σας για να βελτιώσουμε την τεχνολογία και να παρέχουμε υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας.
4. Δημιουργία και στατιστικά δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη δημιουργία και επεξεργασία στατιστικών
δεδομένων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την παρακολούθηση της
δραστηριότητας των χρηστών και της αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών.
5. Προστατέψτε την ασφάλεια
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσουμε την ασφάλεια και την
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας, τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας, τις διαδικτυακές
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πλατφόρμες, τους ιστότοπους και άλλα συστήματα, την πρόληψη και τον εντοπισμό απειλών
ασφαλείας, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων δραστηριοτήτων.
6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τη
συμμόρφωση με τις πολιτικές και τα πρότυπα μας, ειδικά για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς
των υπαλλήλων μας κατά την επικοινωνία με τους πελάτες ή τους πιθανούς πελάτες.
7. Εκτελέστε τηλεφωνικές κλήσεις
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου ή για την
πραγματοποίηση τηλεμάρκετινγκ, ως μορφή άμεσου μάρκετινγκ σε δυνητικό πελάτη.
8. Μάρκετινγκ μέσω email
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στέλνουμε έρευνες πελατών, καμπάνιες
μάρκετινγκ, ανάλυση αγοράς, διαγωνισμούς ή άλλες διαφημιστικές δραστηριότητες ή εκδηλώσεις.
9. Εξυπηρέτηση πελατών
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών.
10. Εκπλήρωση διοικητικών, φορολογικών και άλλων νομικών υποχρεώσεων ή δικαστικών εντολών
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να υποχρεώσουμε τις νομικές απαιτήσεις, να
ασκήσουμε δικαστικές εντολές ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας κατόπιν συγκατάθεσής
σας. Για τους σκοπούς αυτούς, συλλέγουμε μόνο την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και
σαφή συγκατάθεση.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με νομικούς λόγους ισχύουν για την
αιτιολόγηση της επεξεργασίας μας:
1. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς
και της Goldenburg Group ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας
2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
3. Η επεξεργασία είναι το νόμιμο συμφέρον μας.
Λάβετε υπόψη ότι για ορισμένες ενέργειες, θα ισχύουν περισσότεροι από ένας νόμιμοι λόγοι.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θα κοινοποιήσουμε και θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ακόλουθες κατηγορίες
τρίτων:
- Οι πάροχοι υπηρεσιών μας που μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να
επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις για να μας
παρέχουν παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, παρόχους διαχείρισης αρχείων
πελατών
- Επαγγελματίες σύμβουλοι που μας παρέχουν νομικές, λογιστικές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
- Ρυθμιστές και Αρχές που εκτελούν τα καθήκοντά τους σε σχέση με τη συμμόρφωσή μας με τις
νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.
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- Άλλοι επεξεργαστές δεδομένων ή / και Κοινή Ελεγκτές
Σε όλες τις περιπτώσεις, θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε παραλήπτες που έχουν
καθήκον να τα διατηρήσουν ασφαλή και εμπιστευτικά και όπου έχουμε νόμιμο λόγο να το
κοινοποιήσουμε.
Πάνω απ 'όλα, εμείς ως συνδεδεμένος αντιπρόσωποι αποκαλύπτουμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά
σας δεδομένα με τη Goldenburg Group Ltd.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να
ικανοποιήσουμε τον λόγο της αρχικής συλλογής, έχοντας κατά νου την αρχή της ελαχιστοποίησης
δεδομένων. Πρέπει να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας αρκετά καιρό ώστε να διασφαλίσουμε ότι
μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, να συμμορφωθούμε και να ικανοποιήσουμε όλες
τις νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών μας να τηρούμε αρχεία και να
προστατεύουμε τα συμφέροντά μας.
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν όταν δεν απαιτούνται πλέον εύλογα, ή αποσύρετε τη
συγκατάθεσή σας (και δεν απαιτείται από νομική άποψη ή επιτρέπεται με άλλο τρόπο να συνεχίσουμε
να αποθηκεύουμε τέτοια δεδομένα). Μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν
αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για να διεκδικήσουν ή να υπερασπιστούν ενάντια σε νομικές αξιώσεις
μέχρι το τέλος της σχετικής περιόδου διατήρησης ή έως ότου διευθετηθούν οι εν λόγω αξιώσεις.
Μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για έως και
πέντε (5) έτη για νομικούς, κανονιστικούς και άλλους υποχρεωτικούς λόγους.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας. Τα προσωπικά
σας δεδομένα θα έχουν πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Περιλαμβάνουμε το απόρρητο
από το σχεδιασμό και από προεπιλογή ως προσέγγιση κατά την εφαρμογή συστημάτων και
εφαρμογών.
Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας
δεδομένα είναι ασφαλή. Επιπλέον, θεσπίσαμε Πολιτική Εκπαίδευσης για υπαλλήλους, ώστε να
μετριάσουμε τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δεδομένα σας. Οι εργαζόμενοι που
επεξεργάζονται τα δεδομένα σας εκπαιδεύονται για να σέβονται την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών των πελατών και το απόρρητο των ατόμων. Θεωρούμε την παραβίαση του απορρήτου
σας ως ύψιστη προτεραιότητα και η Εταιρεία θα βελτιώσει τις εσωτερικές της διαδικασίες για να
αποτρέψει τέτοιο συμβάν.
Δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική
διατήρησής μας. Τα εφεδρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως το συντομότερο δυνατό σύμφωνα
με τους κανόνες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται
στα εφεδρικά αποθετήρια χρησιμεύουν για την αποτροπή συμβάντων ασφαλείας και τη διακοπή της
διαθεσιμότητας δεδομένων ως αποτέλεσμα συμβάντος ασφαλείας.
Ενώ εφαρμόζουμε διασφαλίσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των πληροφοριών σας,
κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αδιαπέραστο και λόγω της εγγενούς φύσης του Διαδικτύου, δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα, κατά τη μετάδοση μέσω του Διαδικτύου ή κατά την
αποθήκευση στα συστήματά μας ή με άλλο τρόπο στη φροντίδα μας, είναι απολύτως ασφαλή από την
εισβολή από άλλους. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών
πληροφοριών που κατέχει από κατάχρηση, απώλεια, αποκάλυψη πρόσβασης από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες και εφαρμόσαμε κατάλληλα μέτρα, π.χ. Τεχνολογίες SSL για μεταφορά
κρυπτογραφικών δεδομένων, σάρωση PCI για ενεργή προστασία του διακομιστή μας, Κρυπτογραφική
προστασία βάσεων δεδομένων, λογισμικό προστασίας από ιούς κ.λπ. Η πλήρης και λεπτομερής
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αποκάλυψη μέτρων ασφαλείας θα εξασθενίσει την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, το δηλώνουμε μόνο εν
μέρει και όχι σε πλήρη εμβέλεια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς,
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας
στοιχεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας στοιχεία θα παρέχονται ηλεκτρονικά.
Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα εκπληρωθεί το δικαίωμα πρόσβασης εξαρτάται από τη φύση των
προσωπικών δεδομένων, το μέσο στο οποίο αποθηκεύονται και σε σχέση με την προστασία δεδομένων
άλλων θεμάτων. Εάν χρειάζεστε επιπλέον αντίγραφα, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα λογικό τέλος
διαχείρισης.
Το δικαίωμα στην διόρθωση:
Λαμβάνουμε λογικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα
των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Εάν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που διατηρούμε
είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή ξεπερασμένες, μη διστάσετε να μας ζητήσετε να τροποποιήσουμε, να
ενημερώσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτές τις πληροφορίες, ενημερώνοντάς μας.
Το δικαίωμα να ξεχαστεί:
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα,
εάν τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς δεν είναι πλέον απαραίτητα για την
εκπλήρωση του αρχικού σκοπού της επεξεργασίας. Ωστόσο, το δικαίωμά σας πρέπει να αξιολογηθεί
βάσει όλων των σχετικών περιστάσεων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχουμε ορισμένες νομικές και
κανονιστικές υποχρεώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το
αίτημά σας.
Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία:
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα
προσωπικά σας στοιχεία. Για παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε
για εσάς μπορεί να είναι ανακριβείς ή αν νομίζετε ότι δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα
προσωπικά σας στοιχεία.
Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας. Θα
ενημερωθούμε εκ των προτέρων για τέτοια επεξεργασία. Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή
σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του
Υπεύθυνου ατόμου, γραπτώς, με ειδοποίηση απόσυρσης συγκατάθεσης ή αυτοπροσώπως στο
Γραφείο. Η ανάκληση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων που έχουμε επεξεργαστεί για εσάς.
Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε
να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε άλλο τρίτο μέρος της επιλογής
σας. Ωστόσο, το δικαίωμα φορητότητας ισχύει μόνο για προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει από
εσάς κατόπιν συγκατάθεσης ή βάσει σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία
δεδομένων που βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας. Εάν δεν έχουμε έναν έγκυρο νόμιμο λόγο
επεξεργασίας και έχετε αντίρρηση, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.
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Το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: Έχετε το δικαίωμα να μην
υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία,
συμπεριλαμβανομένου του προφίλ. Δεν λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις.
Το δικαίωμα ειδοποίησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (DPA): Εάν πιστεύετε ότι
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα άδικα ή παράνομα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία
στην εποπτική αρχή: Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 - Αθήνα,
dpa.gr.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, δώστε μας ειδοποιήση ή
υποβάλετε ερωτήσεις, μην διστάσετε και επικοινωνήστε μαζί μας στο info@corinthcapital.gr.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Corinth Capital M.E.P.E. Λεωφόρος Κηφισίας, 44, 151 25, Μαρούσι, Monumental Plaza, BLD C, 7ος
Όροφος, Αθήνα, info@corinthcapital.gr , 2106104870
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