
  
   

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) 

Δηλώνω ότι: 

1. Ενημερώθηκα μέσω της ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. «ο 

Συνεταιρισμός» (www.genikipanelladiki.gr/privacy) αναλυτικά για τα προσωπικά μου δεδομένα και 

ιδίως για:  

▪ την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενδεχομένως των ειδικής 

κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί ο Συνεταιρισμός, τα οποία 

αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης, μετακινήσεις, 

δεδομένα οικογενειακής και οικονομικής φύσης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, ποινικές διώξεις 

και αποφάσεις δικαστηρίων, 

▪ τους αποδέκτες των δεδομένων, που κατά περίπτωση, δύνανται να είναι: εμπλεκόμενες στον 

διακανονισμό ασφαλιστικές εταιρίες, Επικουρικό Κεφάλαιο, ΓΔΑ, αλλοδαπές εταιρίες 

διακανονισμού ζημιών σε περίπτωση ατυχήματος εξωτερικού, αντασφαλιστές στην Ελλάδα και 

την Ε.Ε., πραγματογνώμονες, ασφαλιστικά ταμεία, αστυνομικές και λοιπές δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στις περιπτώσεις που ο διακανονισμός 

αιτήματος αποζημιώσεως αφορά ατύχημα ή εμπλεκόμενους κατοίκους εξωτερικού, η ανωτέρω 

διαβίβαση των δεδομένων σας προς τους αρμόδιους αποδέκτες ενεργείται από τον 

Συνεταιρισμό αποκλειστικά σε διεκπεραίωση της αίτησής σας αποζημιώσεως και η συμφωνία 

και υπογραφή εκ μέρους σας της παρούσα αποτελεί σαφή, ρητή και έμπρακτη συναίνεση για 

την εν λόγω διαβίβαση, 

▪ τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων μου. 

2. Αναγνωρίζω ότι η επεξεργασία των δεδομένων που δηλώνονται στην παρούσα αίτηση 

αποζημιώσεως μου, καθώς και όσα θα συλλεγούν σχετικά εφεξής και από τρίτους φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα (όπως άλλα εμπλεκόμενα στο ατύχημα πρόσωπα, ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές 

εταιρίες εντός ή εκτός Ελλάδος, αστυνομικές και λοιπές δημόσιες αρχές και άλλες πηγές), είναι 

απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της εξέτασης του αιτήματός μου και την εν γένει εκπλήρωση 

των νόμιμων υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού και ότι η τυχόν ανάκλησή της παρούσας 

συγκατάθεσης μου ή εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, καθιστά 

αδύνατη την επεξεργασία του, οπότε θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη αυτού.  

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα παραπάνω, καθώς και περαιτέρω πληροφόρηση ή/και παράπονο 

μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας ΔΠΧ του Συνεταιρισμού (DPO) στο email: 

dpo@genpan.gr, καθώς και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, 

11523, Αθήνα, τηλ. 2106475600, fax. 2106475628, email: contact@dpa.gr).  

3. Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στον Συνεταιρισμό για την επεξεργασία των 

δεδομένων μου που περιέρχονται σε γνώση του Συνεταιρισμού, στο πλαίσιο επεξεργασίας του 

αιτήματος αποζημιώσεώς μου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητων) 

ΔΠΧ.  

        ΣΥΝΑΙΝΩ ☐ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ ☐ 

         Ο Δηλών                                                                          Ο Δηλών 
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