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ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 156/12.03.2019 

 

Θέμα 3: Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 
Ελλάδος 60/12.2.2016 «Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) 
σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης (EIOPA-BoS-14-253/28.1.2015)»  

 

 
 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: 
 
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, 

β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 
2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά 
με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν 
σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς 
διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 13), και ιδίως το άρθρο 31 αυτού, 

 
γ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 60/12.2.2016 

«Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης 
(EIOPA-BoS-14-253/28.1.2015)» (ΦΕΚ Β΄ 405), και ιδίως τα άρθρα 12 έως 17 
αυτής, 

 
δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016), και 
ιδίως τα άρθρα 13 και 14 αυτού, 
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ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού,  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Να τροποποιήσει την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΠΕΕ) 60/12.2.2016 ως ακολούθως: 
 
Α. Καταργείται η παράγραφος 5 του Ερωτηματολογίου του Παρατήματος Ι και 
προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής: 
 
«5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ  
(Άρθρο 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου)  
 
Ενημερώνουμε τους υποβάλλοντες στην Τράπεζα της Ελλάδος το Ερωτηματολόγιο 
του Παραρτήματος I, καθώς και τα συγγενικά τους πρόσωπα των οποίων τυχόν 
προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο Ερωτηματολόγιο ότι τηρούμε αρχείο 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα.  
 
Σκοποί Επεξεργασίας  
Ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αξιολόγηση 
της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόντων το Ερωτηματολόγιο ως μελών 
διοίκησης σε (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση σύμφωνα με τo άρθρo 31 παρ. 2 του ν. 
4364/2016 και τα άρθρα 16 και 17 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που 
αφορούν σε στοιχεία αναγνώρισης (στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ), στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο 
επικοινωνίας), στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία, 
καθώς και στοιχεία σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση και τη 
φήμη/ακεραιότητά τους, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του ποινικού τους μητρώου 
ή/και αποφάσεων δικαστηρίων.  Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες 
μεθόδους. 
 
Αποδέκτες  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος 
δεν θα γνωστοποιούνται ούτε θα διαβιβάζονται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, 
εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 44 του ν. 4364/2016 ή 
κατόπιν δικαστικής απόφασης. Με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που 
περιγράφονται πιο πάνω ασχολούνται μόνον αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας της 
Ελλάδος, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και 
την κρατούσα δεοντολογία.  
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Υπεύθυνος Επεξεργασίας  
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα στην Αθήνα (Ε. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50), τηλ. 
210-3201111.  
 
Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας  
Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Θεσμικού Πλαισίου και Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης Εποπτείας της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: 
dep.insurancesup@bankofgreece.gr ) και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της 
Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dpo@bankofgreece.gr ).  
 
Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων  
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποθηκεύει τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για όσο χρόνο απαιτείται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και 
αξιοπιστίας των αξιολογούμενων ως μελών διοίκησης σε (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση 
λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο και το περιεχόμενο των εποπτικών αρμοδιοτήτων 
της Τράπεζας της Ελλάδος επί (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τη συνεργασίας 
αυτής με έτερες αρμόδιες αρχές βάσει του ν. 4364/2016.  
 
Δικαιώματα υποκειμένων προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας  
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο αξιολογούμενος ή/και τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο Ερωτηματολόγιο, ως 
υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχουν δικαίωμα υποβολής 
αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των 
δεδομένων που τους αφορούν ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και 
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους 
αφορούν. Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή έγγραφης αίτησης από το 
υποκείμενο, απευθυνόμενη προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τον προαναφερθέντα 
εκπρόσωπό της, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του 
υποκειμένου.  
 
Ο αξιολογούμενος ή/και τα φυσικά πρόσωπα των οποίων προσωπικά δεδομένα 
περιλαμβάνονται στο Ερωτηματολόγιο, ως υποκείμενα των δεδομένων, έχουν 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.  
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
τους, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμούν να ασκήσουν τα ως άνω 
δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, ο αξιολογούμενος ή/και 
τα φυσικά πρόσωπα των οποίων προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο 
Ερωτηματολόγιο μπορούν να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και 
συγκεκριμένα στο αρμόδιο Τμήμα Θεσμικού Πλαισίου και Οικονομοτεχνικής 
Υποστήριξης Εποπτείας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της 
Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail dep.insurancesup@bankofgreece.gr ). 
 

mailto:dep.insurancesup@bankofgreece.gr
mailto:dpo@bankofgreece.gr
mailto:dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr
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6. ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Ο κάτωθι υπογράφων/ουσα ……………………………………… δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και 
αληθείς και συμφωνώ να παρέχω στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν 
συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω 
ερωτηματολόγιο. 

β) Γνωρίζω ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχή αναληθών ή 
παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές 
κυρώσεις. 

γ) Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους 
δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται 
αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ενδεικτικά αναφέρονται οι 
σημερινοί και προγενέστεροι εργοδότες μου, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), 
με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν 
ερωτηματολόγιο. 

δ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε 
αλλαγή στα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν 
ερωτηματολόγιο.  

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία θεωρούνται απόρρητα. Η 
συλλογή και επεξεργασία τούτων πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. 

Κάθε πληροφορία που με αφορά δεν θα γνωστοποιείται ούτε θα διαβιβάζεται σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
17 και 44 του ν. 4364/2016 ή κατόπιν δικαστικής απόφασης.  

Με το παρόν και έχοντας λάβει γνώση της Ενημέρωσης για την τήρηση αρχείου της 
παραγράφου 5 του παρόντος Ερωτηματολογίου, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη 
συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των 
αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα 
με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

_________________     ------------------------------------- 

(Υπογραφή)      (Ονοματεπώνυμο και θέση) 
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Τόπος και ημερομηνία: 
……………………………………………………………………………… 

 
 
7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
Λοιπών φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα - στοιχεία 
περιλαμβάνονται στο παρόν Ερωτηματολόγιο  
 
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα, έχοντας λάβει γνώση της Ενημέρωσης για την τήρηση 
αρχείου της παραγράφου 5 του παρόντος Ερωτηματολογίου, δίνω τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου που περιλαμβάνονται στο παρόν 
Ερωτηματολόγιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν 
λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.  
_________________     ------------------------------------- 

(Υπογραφή)      (Ονοματεπώνυμο και θέση) 

 

Τόπος και ημερομηνία: 
…………………………………………………………………………………………………..» 

 
Β. Καταργείται η παράγραφος 5 του Ερωτηματολογίου του Παρατήματος ΙΙ και 
προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής: 
 
«5. PERSONAL DATA PRIVACY NOTICE 
(Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 
the Council) 
 
We hereby inform persons submitting the Questionnaire of Annex II to the Bank of 
Greece, as well as any members of their families whose personal data may be 
included in the said Questionnaire, that we keep a record of and process the personal 
data provided. 
 
Purpose of processing 
The purpose of this processing of personal data is to enable the assessment of the 
fitness and propriety of the persons submitting the Questionnaire as members of the 
administrative, management or supervisory body (AMSB) of a (re)insurance 
undertaking in accordance with Article 31 (2) of Law 4364/2016 and Articles 16 and 
17 of Bank of Greece Executive Committee Act 60/12.2.2016.  
 
The personal data we collect and process include the following: identification data (ID 
card/passport, tax registration number); contact details (postal address, e-mail 
address, telephone number); education and professional experience; and information 
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on the financial status and reputation/integrity of the persons concerned, including 
their criminal record and/or any relevant court judgements. These personal data may 
be processed by automated and/or manual means. 
 
Recipients   
The personal data kept by the Bank of Greece shall not be disclosed or transmitted to 
any third party, other than in the cases provided for by Articleς 17 and 44 of Law 
4364/2016 or pursuant to a court judgement. The personal abovementioned personal 
data are processed only by authorized staff of the Bank of Greece, who are fully 
aware of their relevant obligations under the law and the applicable code of conduct.   
 
Data Controller 
“BANK OF GREECE”, whose registered office is in Athens (21 El. Venizelos Str., GR 
10250 ATHENS), tel: +30 210 3201111. 
 
Representatives of the data controller  
For matters concerning personal data, the Bank of Greece will be represented by the 
Head of the Regulatory Framework and Supervision Technical Assistance Section of 
the Bank’s Private Insurance Supervision Department (e-mail: 
dep.insurancesup@bankofgreece.gr) and the Data Protection Officer of the Bank of 
Greece (email: dpo@bankofgreece.gr). 

 

Data retention period 
The Bank of Greece will keep the abovementioned personal data in its records for as 
long time as it is required for the assessment of the fitness and propriety of the 
persons submitting the Questionnaire as members of the administrative, management 
or supervisory body (AMSB) of a (re)insurance undertaking, having regard to the 
scope and content of the supervisory function of the Bank of Greece and its 
collaboration with other competent authorities pursuant to Law 4364/2016.  

 

Rights of data subjects 
Under the applicable legislation, the person being assessed or/and any natural person 
whose personal data are included in the Questionnaire, as data subjects, have the 
following rights in respect of their personal data: the right to rectify and erase; the right 
to restrict of processing; the right to object to any processing; and the right to data 
portability. In order to exercise these rights, the data subject must contact the Bank of 
Greece and its aforementioned representatives in writing, clearly indicating his/her full 
identification details. 

The data subject has also the right to lodge a complaint with the Hellenic Data 
Protection Authority. 

 

For any further questions about the processing of his/her personal data, or if he/she 
wishes to exercise his/her legitimate rights, the data subject may contact the Bank of 

mailto:dep.insurancesup@bankofgreece.gr
mailto:dpo@bankofgreece.gr
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Greece, in particular the Regulatory Framework and Supervision Technical 
Assistance Section of Private Insurance Supervision Department (email: 
dep.insurancesup@bankofgreece.gr).  

 

 

6. STATEMENT OF CONSENT AND AUTHORISATION 

I, the undersigned …………………………………….., hereby solemnly state the 
following: 

a) the information and data provided in this questionnaire are complete and true, 
and I agree to provide the Bank of Greece with any further information and 
clarifications in respect of this questionnaire; 
b) I am aware that any willful or negligent provision of untrue or misleading 
information to the Bank of Greece also entails criminal sanctions; 
c) I hereby provide my express permission to the Bank of Greece and its duly 
authorised staff to seek and obtain information from any other party (including, but not 
limited to, my current and previous employers, insurance and reinsurance 
undertakings, other domestic or foreign supervisory or regulatory authorities), as 
necessary, to verify data provided in this questionnaire; and 
d) I shall notify the Bank of Greece promptly in writing of any change in the 
information provided in this questionnaire. 
 

The data provided in this Questionnaire are considered confidential. These data may 
be collected and processed by authorized staff of the Bank of Greece lawfully and for 
specific, clear and legitimate purposes, in accordance with the provisions of 
Regulation (EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data, as 
currently in force, and the applicable Greek legislation. 

None of the personal information provided in the questionnaire may be disclosed or 
transmitted to any third party, other than in the cases provided for by Articles 17 and 
44 of Law 4364/2016 or pursuant to a court judgement. 

Having taken note of the “Personal Data Privacy Notice” in paragraph 5 of this 
Questionnaire, I hereby give my express and unconditional consent to the collection, 
interconnection, matching and processing of the records containing my personal data, 
which are kept by the Bank of Greece, as well as to the transmission of such data in 
accordance with the provisions of the applicable regulatory framework. 

 

 

_________________     ------------------------------------- 

(Signature)      (Full name and position) 

 

mailto:dep.insurancesup@bankofgreece.gr
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…………………………………………………………………………………….. 

Place and date 

 

7. STATEMENT OF CONSENT  

By other natural persons whose personal data are included in this 
Questionnaire 

 

I, the undersigned ………………………….., having taken note of paragraph 5 of this 
Questionnaire, hereby give my express and unconditional consent to the collection, 
interconnection, matching and processing of the records containing my personal data, 
which are kept by the Bank of Greece, as well as to the transmission of such data in 
accordance with the provisions of the applicable regulatory framework.   

 

_________________     ------------------------------------- 

(Signature)      (Full name and position) 

………………………………………………… 

Place and date……………………………………………………………………………......» 

 

2. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 
3. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να 
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Ο Υποδιοικητής                          Ο Υποδιοικητής                              Ο Διοικητής 

Θεόδωρος Μητράκος                 Ιωάννης Μουρμούρας           Ιωάννης Στουρνάρας 

 

Ακριβές Αντίγραφο  

Αθήνα, 15.04.2019  

Η Γραμματέας  

[υπογεγραμμένο]  

Ιωάννα Πάντου 


