
                            ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑ/ΕΕΚΕ) είναι 

υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του σκοπού 

του Ταμείου που είναι η παροχή στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και στους 

δικαιούχους παροχών της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής παροχής/μερίσματος πέραν 

της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των 

ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου και της ασθένειας. 

Η παρούσα πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα 

με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η 

αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεση σας στη συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων. 

Το ΤΕΑ/ΕΕΚΕ συμμορφούμενο με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

σχετική με αυτόν ελληνική νομοθεσία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας 

δεδομένα καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των μελών του 

αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης  των πληροφοριών του 

ταμείου. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα 

προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο 

χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη. 

Επισημαίνουμε ότι για όσο χρόνο θα παραμένετε ως ασφαλισμένα μέλη στο Ταμείο, θα 

επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ταμείου, με 

βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσετε μέσω του συνημμένου εντύπου ή και 

σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο. 

 ΣΚΟΠΟΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης λήψης ασφαλιστικής παροχής (αποζημίωση, περιοδική 

καταβολή / σύνταξη, εφάπαξ), το Ταμείο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, για 

να εξετάσει το αίτημα σας και να εκτελέσει όσα προβλέπονται στους όρους του 

καταστατικού. 

Επιπλέον, το Ταμείο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, κάνοντας ενδεχομένως χρήση και 

αυτοματοποιημένων μέσων, στα πλαίσια συμμόρφωσης του με τις υποχρεώσεις που του 

επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως για σκοπούς 

σχετικούς με την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την προσφορά τίτλων αξιών σε 

φυσικά πρόσωπα, αμερικανούς πολίτες ή κατοίκους, καθώς και την εφαρμογή της 

ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (ν.4170/2013, 

ν.4428/2016 Συμφωνία ΟΟΣΑ, ν.4493/2017 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 

ΗΠΑ). 

Ενδέχεται επίσης, στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων του Ταμείου αλλά 

και διασφάλισης σωστής εξυπηρέτησης προς όλους τους ασφαλισμένους μας, να 



πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους, για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των 

εσωτερικών διαδικασιών του Ταμείου και αποτροπής απάτης σε βάρος του. 

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΑΡΝΗΣΗΣ  ΣΑΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τυχόν άρνηση σας για χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων, πληροφοριών, 

στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται για τους ανωτέρω σκοπούς θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την μη δυνατότητα εξέτασης του αιτήματος σας για παροχή αποζημίωσης 

καθώς και άρνηση εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του Ταμείου απορρέει από το 

καταστατικό του.  

Στο πλαίσιο αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση το 

Ταμείο για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα. Την πληροφορία 

αυτή το Ταμείο θα την χρησιμοποιήσει για να επικαιροποιήσει , ως οφείλει σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία, τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τους αρμόδιους 

εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους/συνεργάτες του Ταμείου μας και αφορά στοιχεία που μας 

γνωστοποιείτε οικειοθελώς στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης για την παροχή του 

ασφαλιστικού προϊόντος από το Ταμείο και περιλαμβάνονται σε αυτή, στα συνοδευτικά 

έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς και σε άλλα προσωπικά δεδομένα που πιθανόν να μας 

γνωστοποιήσετε οι ίδιοι στο μέλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουμε απλά προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία ταυτοποίησης, 

δημογραφικά, οικονομικά, στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, καθώς και ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα σας σε περίπτωση  αιτήματος αποζημίωσης από τον κλάδο Υγείας, 

που αφορούν δηλαδή εκτός των άλλων και την υγεία σας (φυσική κατάσταση, τυχόν 

ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων και λοιπά στοιχεία της 

υγείας σας), και είναι απαραίτητα για την ορθή και για τα δύο μέρη λειτουργία και 

εκτέλεση της ασφάλισης σας στον κλάδο Υγείας του Ταμείου. 

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   Ή / ΚΑΙ  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Τα δεδομένα σας, στα πλαίσια λειτουργίας του Ταμείου, θα τύχουν επεξεργασίας από τους 

αρμόδιους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους/συνεργάτες του Ταμείου (Αναλογιστές, 

Λογιστές , Ορκωτοί Λογιστές, Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχειριστής Κινδύνου, 

Επενδυτική Επιτροπή, Διαχειριστές Επενδύσεων, Θεματοφύλακας, Νομικός Σύμβουλος, 

Ιατρικός Σύμβουλος)  όπως επίσης συνεργαζόμενες εταιρείες πληροφορικής, 

συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης 

εντύπων. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με το Ταμείο οφείλουν να ενεργούν 

μόνον κατ’ εντολή του και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό καθώς 

δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη 

νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. 



Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, το Ταμείο ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα 

δεδομένα σας σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές και ανεξάρτητες 

αρχές, όπως η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, αρμόδια Υπουργεία, Δ.Ο.Υ, Σ.Δ.Ο.Ε, Ε.Ο.Π.Π.Υ, 

Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές , εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την 

προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ταμείου. 

Επίσης το Ταμείο, στα πλαίσια συμμόρφωσης του με τη νομοθεσία για την ανταλλαγή 

πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στο φορολογικό τομέα (FATCA 

ν.4493/2017, Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, ν.4170/2013 για την υποχρεωτική 

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα μεταξύ των Κρατών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ν.4428/2016 Συμφωνία για την Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή 

Πληροφοριών στο Φορολογικό Τομέα μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ), υποχρεούται 

να προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της 

ταυτοποίησης σας ως προσώπου υπαγόμενου στην ανωτέρω νομοθεσία, των οποίων 

αποδέκτης είναι η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) ή οποιαδήποτε 

άλλη αρμόδια Αρχή οριστεί. 

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Ταμείο θα τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα 

διαρκεί η σχέση σας μαζί του, τόσο εγγράφως όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση 

που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για 

όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων 

και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το 

εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες 

δεοντολογίας. 

Επίσης το Ταμείο θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι πέντε 

(5) έτη σε περίπτωση  απόρριψης της αίτησης σας για καταβολή αποζημίωσης από τον 

κλάδο Υγείας. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως 

άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής 

υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα 

αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε 

δεδομένα που δε θα μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από 

απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να 

εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την 

προστασία τους. 

 ΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΣΑΣ 

Μπορείτε να ασκήσετε:  

I. Το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματος σας, σχετικά με 

το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και 



επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 

πραγματοποιούμενη επεξεργασία 

II. Το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη 

συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων 

III. Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία 

τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν 

συλλεχτεί 

IV. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της 

ακρίβειας αυτών 

V. Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα 

σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα 

μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας 

VI. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα 

εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. 

 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε παράπονο που 

αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε : 

 Με αποστολή  e-mail στη διεύθυνση  teaeeke@gmail.com, με θέμα GDPR, 

επισυνάπτοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην 

ιστοσελίδα www.teaeeke.opf.gr . 

 Με αποστολή σχετικής επιστολής με την ένδειξη «GDPR» , προς ΤΕΑ/ΕΕΚΕ , Τ.Θ 

73854, 16777 Ελληνικό, εσωκλείοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος 

που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.teaeeke.opf.gr  

 Τηλέφωνα επικοινωνίας  +302109972833, +302109609802 

 FAX  +302109609803 

Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν λόγω επανάληψης 

επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για το Ταμείο. 

Επίσης μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στην 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών 

προσωπικών σας δεδομένων σας που έχουν συλλεχτεί για τους σκοπούς του Ταμείου. 

Ωστόσο σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης σας όπως και η άσκηση του 

δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα έχει σαν συνέπεια τη 

διακοπή και τη λήξη της ασφάλισης σας στο Ταμείο και τη μη κάλυψη σας, δεδομένου ότι 

το Ταμείο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

του ασφαλισμένου (άμεσου, έμμεσου  και δικαιούχου παροχών). 

Τέλος σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

mailto:teaeeke@gmail.com
http://www.teaeeke.opf.gr/
http://www.teaeeke.opf.gr/


Ιστοσελίδα  www.dpa.gr 

Ταχυδρομική Διεύθυνση :  Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ 11523, Αθήνα 

Τηλεφωνικό Κέντρο :  +302106475600 

  Fax : +302106475628 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : contact@dpa.gr 

 

Οι κατωτέρω υπογράφοντες διάβασαν με προσοχή την παρούσα Πολιτική Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων του ΤΕΑ/ΕΕΚΕ και την αποδέχονται 

 

Ημερομηνία…………………………………                                Τόπος υπογραφής…………………………….. 

 

Α) Υπογραφή  Άμεσα Ασφαλισμένου                            Ονοματεπώνυμο 

 

      ……………………………………………                                     ………………………………………………………… 

Β) Υπογραφή   Δικαιούχου Παροχών                              Ονοματεπώνυμο 

 

     ………………………………………………….                                ………………………………………………………… 

Γ) Υπογραφή Έμμεσα Ασφαλισμένου   

1)……………………………………   Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………….. 

2)……………………………………   Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………….. 

3) …………………………………...  Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………   Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………   Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………….. 

Δ) Για ανήλικο υπογράφουν οι άμεσα ασφαλισμένοι ή οι έχοντες τη γονική μέριμνα 

   Ονοματεπώνυμο ανηλίκου 1)…………………………………………………………………………………………… 

                                                     2) …………………………………………………………………………………………. 

                                                     3) …………………………………………………………………………………………. 

                                                     4) ………………………………………………………………………………………….. 

http://www.dpa.gr/
mailto:contact@dpa.gr


Υπογραφή άμεσα ασφαλισμένου ή έχων τη γονική μέριμνα για το ανήλικο μέλος 

Υπογραφή       1)…………………………..  Ονοματεπώνυμο …………………………………………………….. 

                          2) ………………………….  Ονοματεπώνυμο …………………………………………………….. 

                          3) ………………………….  Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………… 

                          4) ………………………….  Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………….                        

 

 

 

 

 

 


