
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 
Από τις 25/5/2018 ισχύει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ευρέως 
γνωστός ως GDPR. Ο νέος κανονισμός έρχεται να πλαισιώσει και να συμπληρώσει το από το 1997 ρυθμιστικό πλαίσιο 
που αφορούσε την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της νέας νομοθεσίας είναι να δημιουργηθεί ένα 
περιβάλλον υψηλής ασφάλειας και προστασίας για τα φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά στην επεξεργασία των 
προσωπικών τους δεδομένων.  
 
H εταιρεία μας σέβεται και φροντίζει τα προσωπικά σας δεδομένα. Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
προστασία τους και τα διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα και ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τα πλέον 
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 
 
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η διενέργεια έρευνας αγοράς, ανάμεσα 
στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε, ώστε να καλύψουμε με τον καλύτερο και αρτιότερο τρόπο το 
αίτημά σας – ασφαλιστική ανάγκη, που εσείς μας απευθύνατε.  Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται πάντα 
μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά 
δεδομένα που εσείς μας υποβάλετε και πάντα ζητείται η συγκατάθεσή σας για την συλλογή και επεξεργασία αυτών. 
Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς να επεμβαίνει η εταιρεία μας καθοιονδήποτε τρόπο είναι το 
προσωπικό και οι συνεργάτες μας, που κρίνεται απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αυτά στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης 
της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και εκτελούντων την επεξεργασία και οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας για τους οποίους ενεργούμε κατά περίπτωση (π.χ. Ασφαλιστικές Εταιρείες). Επιπλέον, η εταιρεία μας 
δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα προς τρίτους εφόσον έχει νόμιμη υποχρέωση προς τούτο (δημόσιες ή 
δικαστικές αρχές, κλπ.). 

 
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την εκτέλεση της επεξεργασίας, την εκπλήρωση 
του σκοπού για τον οποίο προορίζονται αλλά και όσο χρόνο απαιτείται για να ανταποκριθούμε σε τυχόν μελλοντικά 
αιτήματά σας στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, είτε είναι εν ισχύ είτε όχι και στις συμβατικές μας υποχρεώσεις 

με τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εταιρειών που συνεργαζόμαστε.  
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς: 

• την επεξεργασία, παρακολούθηση και διαχείριση οποιασδήποτε αίτησης ασφαλιστικής σύμβασης  αίτημα 
τροποποίησης ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης 

• την εμπορική επικοινωνία και διαφημιστική προβολή μας σε σχέση με ασφαλιστικά προϊόντα και 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχουμε 

• στατιστικές μελέτες 
• τη διαχείριση απαιτήσεων για αποζημίωση 
• την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και δράσεων 

 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων 
 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι υφίσταται προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματός σας αναφορικά με την επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε όπως έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας, απευθυνόμενοι στο Υπεύθυνο 
Προσωπικών Δεδομένων κύριο Συμεών Δρούλια (email: sdroulias@drouliasltd.gr). Ειδάλλως, μπορείτε να ασκήσετε τα 
δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στο Ν. 2472/1997.  
 
Η εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.  

ΣΥΜΕΩΝ ΔΡΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Λ. Συγγρού 122  Αθήνα 11741  –   Τηλ: 210.9216165    Φαξ: 210.9217717 
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