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1. Γενικά 

Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που 

τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Κα-

νονισμός αντικαθιστά την οδηγία 95/46 που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με 

το Ν. 2472/1997, ο οποίος καταργείται και συμπληρώνεται με το Ν. 4624/2019 που 

εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδότησης που παρέχεται από τον Κανονισμό και περιέχει 

μέτρα εφαρμογής αυτού. 

O Κανονισμός συμβάλλει στην ομοιόμορφη και συνεκτική εφαρμογή του δικαίου 

προστασίας προσωπικών δεδομένων σε όλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, ενισχύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των κατοίκων της Ένωσης και επι-

βάλλει ένα αυστηρό καθεστώς ελέγχου στους υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτε-

λούντες την επεξεργασία, καθιερώνοντας την αρχή της λογοδοσίας που τους υποχρε-

ώνει όχι μόνο να λαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση του Κανονισμού, αλλά και να 

αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους. 

Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τους στόχους και τα μέτρα που λαμβάνει το 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ» («οργανισμός») για τη συμ-

μόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού. Ο οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί απο-

κλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος, δίνει μεγάλο βάρος στη συμμόρφωση 

και στη δημιουργία κουλτούρας προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας 

του και δεσμεύεται να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού. 

 

1.2. Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟ-

ΡΑΣ», η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση 

της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημα-

ντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρ-

μόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφα-

λαιαγορά.   

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέρο-

ντος, και εν γένει προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η 

οποία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δη-

μόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί ως 

υπευθύνου επεξεργασίας (Data Controller) 

Ο οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. με το ν. 1969/91 και οργανώθηκε με το 

ν. 2324/1995,  και άρα είναι δημόσιος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχ. α΄ Ν. 
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4624/2019, δεσμεύεται να εφαρμόζει την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που 

αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων, ιδίως τον Κανονισμό 

2016/679. 

Η πολιτική Προστασίας Δεδομένων τηρείται από όλους τους υπαλλήλους και συνερ-

γάτες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη & Στα-

δίου 1, ΤΚ 105 62 τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας έχουν ως εξής:  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.hcmc.gr/ 
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 33.77.100 
 
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 
Κατούνη 16-18, 54625 Θεσσαλονίκη 
 
e-mail: info@cmc.gov.gr  

 

1.3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).  

Στοιχεία  επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων : dpoepke@cmc.gov.gr ή 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, ΤΚ 10562 ΑΘΗΝΑ (Υπόψη Υπεύ-

θυνου Προστασίας Δεδομένων  

  

1.4. Ορισμοί 

 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποι-

ημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί 

να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό 

στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, 

σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παρά-

γοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 

οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώ-

που,  

 Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα»): δε-

δομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθή-

http://www.hcmc.gr/
mailto:info@rae.gr
mailto:dpoepke@cmc.gov.gr
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σεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς τα γενετικά δεδο-

μένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προ-

σώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σε-

ξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. 

 Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς 

τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώ-

ριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μετα-

βολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με 

διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυα-

σμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, 

 Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους 

σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 

όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δί-

καιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα 

ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο 

της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,  

 Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρα-

κτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,  

 Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλ-

λος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται 

να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έ-

ρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται 

ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημό-

σιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστα-

σίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ε-

λεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υπο-

κείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική 

ενέργεια, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν να αποτελέ-

σουν αντικείμενο επεξεργασίας,  
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 Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφά-

λειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, ά-

νευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επε-

ξεργασία. 

 

2. Βασικές Αρχές Επεξεργασίας δεδομένων 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας ακο-

λουθεί τις αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που κατοχυρώνονται στο άρ-

θρο 5 του Κανονισμού. Ειδικότερα:  

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή 

επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων 

(«νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»). 

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρη-

τούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 

κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκο-

πού»). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορί-

ζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε ε-

πεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»): 

- Ο οργανισμός συλλέγει μόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφο-

ρίες για το σκοπό επεξεργασίας. 

- Όλα τα έντυπα ενημέρωσης περιέχουν ενημέρωση για την επεξερ-

γασία δεδομένων. 

 

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, 

επικαιροποιούνται πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την ά-

μεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εί-

ναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια») 

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέ-

πει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα 

που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-

κού χαρακτήρα· («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης») 
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6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά 

τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή πα-

ράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησι-

μοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και ε-

μπιστευτικότητα»). 

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει 

τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 («λογοδοσία»). 

 

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον οργανισμό 

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία 

εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί 

αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος με βάση τα άρθρα 76, 76Α και 78 του 

ν. 1969/1991. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως αυτός 

προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. 7 του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά 

Δεδομένα (ΓΚΠΔ), συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, για την εκπλήρωση 

καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημοσίας 

εξουσίας που της έχει ανατεθεί και μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των κατά το νόμο 

αρμοδιοτήτων της και τα δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει σε επεξεργασία πάσης φύσεως δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την άσκηση του εποπτικού της έρ-

γου/ρόλου. Ο οργανισμός συλλέγει και επεξεργάζεται, ενδεικτικά αναφερόμενα, 

προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων του, τέκνων υπαλλήλων του, μελών Δ.Σ., προσώ-

πων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση, διοικούμενοι, πολίτες, πε-

λατών των προς έλεγχο εταιριών, υποψηφίων προς πιστοποίηση, επισπευδό-

ντων/πληρεξουσίων δικηγόρων, οφειλέτων, συμβολαιογράφων, προμηθευτών, κα-

ταγγέλοντες – καταγγελόμενοι, επενδυτών, διαδίκων, συνδεδεμένων αντιπροσώπων 

εταιριών, μελών επιτροπής αποζημιώσεων του συνεγγυητικού κεφαλαίου, ειδικών 

εκκαθαριστών, υπόχρεων προσώπων, συμβαλλόμενων εποπτευόμενων εταιριών, υ-

πόχρεων προς αξιολόγηση προσώπων, μαρτύρων και τρίτων, συμμετεχόντων σε δη-

μόσιους διαγωνισμούς, αναδόχων δημοσίων έργων/υπηρεσιών, μετόχων και μελών 

εισηγμένων εταιριών και ΕΠΕΥ, ορκωτών ελεγκτών λογιστών, εξωτερικών λογιστών.  
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Η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους κατωτέρω σκο-

πούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι 

περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή 

και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση και επικαιροποίηση. 

 

4. Νομική Βάση επεξεργασίας δεδομένων από τη ΕΚ 

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη ΕΚ είναι η διάταξη 

του άρθρου 6 παρ. 1 ε΄ του Κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 5 Ν. 4624/2019, 

ήτοι η επεξεργασία επιτρέπεται όταν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκο-

ντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. 

Περαιτέρω, η επεξεργασία είναι σύννομη, εφόσον: 

- είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των 

δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση 

του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης 

- είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου 

επεξεργασίας,  

- σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέχει τη 

συναίνεσή του στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισ-

σότερους συγκεκριμένους σκοπούς ή όταν είναι απαραίτητη για τη διαφύ-

λαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσι-

κού προσώπου. 

 

Η EK δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητα δε-

δομένα») παρά μόνον στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθε-

σία για την άσκηση του εποπτικού της ρόλου.  

 

Ως προς το προσωπικό: Όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμ-

βασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να 

ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη 

σύμβασης στο μέτρο που επιβάλλεται από την σχέση απασχόλησης και τη νομοθεσία 

(περιπτώσεις προσωπικού με σχέση σύμβαση ιδιωτικού δικαίου).  Όπου η επεξεργα-

σία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 

συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας (για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με σχέση δημοσίου δι-
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καίου). Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-

κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (N. 3528/ 2007 - Υπαλληλικός 

Κώδικας). 

 

5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

Η ΕΚ αναγνωρίζει και σέβεται τα ακόλουθα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδο-

μένων, ήτοι των διοικούμενων, υπόχρεων προσώπων, προμηθευτών, υπαλλήλων, 

συνεργατών και τρίτων: 

1. Δικαίωμα ενημέρωσης:  ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο 

των δεδομένων μια σειρά από πληροφορίες, όπως είναι η ταυτότητα και τα στοι-

χεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, οι σκοποί της επεξεργασίας, οι 

κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι αποδέκτες των δεδομένων, η διαβίβαση 

δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, ο χρόνος αποθήκευσης των δεδο-

μένων, το δικαίωμα καταγγελίας κοκ. 

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδο-

μένων να λαμβάνει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την επε-

ξεργασία προσωπικών δεδομένων και η πρόσβαση σε μια σειρά από πληροφο-

ρίες. 

3. Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαι-

τήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων κα-

θώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων. 

4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα του υποκειμένου των 

δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της ε-

πεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: το δικαίωμα του υποκειμένου των δε-

δομένων να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς α-

πευθείας εμπορικής προώθησης.  

6. Δικαίωμα στη διαγραφή: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων, όταν 

δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών του δεδο-

μένων, να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν 

τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.  

Ο οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν 

να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ότι τα υποκείμενα 
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των δεδομένων μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγρα-

φής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων 

μέσω επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπό τους περιορισμούς 

της κείμενης νομοθεσίας, στο βαθμό που η επεξεργασία διεξάγεται για την εκπλή-

ρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή (άρθρα 17 παρ. 3 

στοιχ. β΄, 20 παρ. 3 και 23 Κανονισμού 2016/679). Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται 

με υποβολή έγγραφης αίτησης απευθυνόμενη προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει, επιπλέον, το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία της Αρχής Προ-

στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) είναι τα εξής: Γραφεία: Κηφι-

σίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600. Fax: +30-210 

6475628. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

 

6. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων  

Ως γενική αρχή, ο οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κό-

στος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 

επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και 

σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρ-

μόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κα-

τάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. 

Ειδικότερα, ο οργανισμός έχει εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης ασφάλειας πληροφο-

ριών και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων και τη διαχείριση της επικινδυνότητας, στα οποία συμπερι-

λαμβάνονται τεχνολογίες κρυπτογράφηση, τείχος προστασίας, προστασία από ιούς 

και άλλο κακόβουλο λογισμικό κλπ. Εφαρμόζει δε, πολιτική καθαρού γραφείου, προ-

κειμένου να παρέχει την καλύτερη προστασία στις προσωπικές πληροφορίες που χει-

ρίζεται. 

Επιπλέον, καταγράφει τις δραστηριότητες επεξεργασίας στο αρχείο δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας μαζί με τα ανάλογα τεχνικά μέτρα προστασίας. 

 

7. Εμπιστευτικότητα δεδομένων 

Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι τηρείται η εμπιστευτικότητα από το προσωπικό και 
τους συνεργάτες της, οι οποίοι δεν πρέπει να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα 
σε μη δικαιούμενους τρίτους. Τέτοιο απόρρητο τίθεται από τη διάταξη της παραγρά-
φου 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 όπως ισχύει, η οποία εισάγει, για τα πρό-

mailto:contact@dpa.gr
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σωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς, απαγόρευση γνωστοποίησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή δημόσια αρχή 
εγγράφων στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της και αντίστοιχο έτσι περιορισμό στο δικαίωμα του διοικούμενου να 
λαμβάνει γνώση των διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

Η απαγόρευση αυτή αίρεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά προσδιοριζόμενες 

στην παράγραφο 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991. 

Τα αιτήματα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από φυσικά και νομικά πρόσωπα εξετάζονται υπό το πρί-

σμα του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του ΓΚΠΔ.  

8 Διατήρηση και καταστροφή προσωπικών δεδομένων 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 

τουλάχιστον 25 έτη. Tα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να διατηρηθούν 

περαιτέρω του προτεινόμενου χρόνου διατήρησής τους για το λόγο ότι επεξεργασία 

τους ανάγεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέ-

ρον ή κατά την άσκηση δημοσίας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξερ-

γασίας ή για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ως Ν.Π.Δ.Δ. που 

λειτουργεί αποκλειστικά χάριν δημοσίου συμφέροντος. 

Ο οργανισμός δεν διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σε μορφή που επιτρέπει τον 

προσδιορισμό των υποκειμένων των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

από αυτό που είναι αναγκαίο, σε σχέση με τον σκοπό, για τον οποίο συλλέχθηκαν 

αρχικά τα δεδομένα. 

Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό υπάρχει μόνο για την περίπτωση που συντρέχουν ι-

διαίτεροι λόγοι, όπως είναι, λ.χ., λόγοι αρχειοθέτησης, λόγοι δημόσιου συμφέροντος, 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και βρίσκουν εφαρ-

μογή κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 

και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων. 

Η καταστροφή των δεδομένων γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία για τη διαδι-

κασία ασφαλούς καταστροφής δεδομένων. 

 

9. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους αποδέκτες και προς τρίτες χώρες 

ή διεθνείς οργανισμούς 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συλλέγει, διατηρεί και προβαίνει σε επεξεργασία δεδο-

μένων προσωπικού χαρακτήρα που της υποβάλλονται για εποπτικούς σκοπούς και 

δεν τα διαβιβάζει περαιτέρω σε τρίτους. 
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Περαιτέρω, η Επιτροπή προβαίνει σε ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με άλ-

λες ομόλογες αλλοδαπές αρχές σύμφωνα με τα υπομνήματα συνεργασίας (MoU’s-

Memorandum οf Understanding) και άλλες συμβάσεις που διέπουν τις σχέσεις της ΕΚ 

με άλλες ομόλογες επιτροπές κεφαλαιαγοράς άλλων χωρών, πλην κρατών − μελών 

της ΕΕ, και με βάση την Ενημέρωση για τη διαβίβαση σε τρίτες Χώρες που είναι α-

ναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΚ 

http://www.hcmc.gr/aweb/files/diethni/files/privacy%20statement.pdf  

H EK εφαρμόζει έως τώρα ιδίως την παρ. 3 περ. β του άρθρου 46 και ειδικότερα βα-

σίζει τη διασυνοριακή διαβίβαση στις ομόλογές της εποπτικές αρχές στη διοικητική 

ρύθμιση που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών 

(ESMA) και του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), η 

οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσωπικών Δεδομένων με την υπ’ 

αριθ’ 4/2019 απόφασή του και την αντίστοιχη υπ’ αριθ. 2136/6.6.2019 της Αρχής 

(Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) 

10. Εκτελούντες την επεξεργασία 

Ο οργανισμός χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρ-

κείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέ-

τρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανο-

νισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των 

δεδομένων. 

Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία 

χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του οργανισμού. Σε περίπτωση γε-

νικής γραπτής άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον οργανισμό για τυ-

χόν σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλ-

λων εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα 

στον υπεύθυνο επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές. 

Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από σύμβαση που δε-

σμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον οργανισμό και καθορίζει το 

αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργα-

σίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υπο-

κειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του οργανισμού. 

15. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) 

Ο οργανισμός ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με σκοπό την προστα-

σία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κε-

φαλαιαγοράς εμπίπτει στην έννοια του δημόσιου φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 α΄ 

http://www.hcmc.gr/aweb/files/diethni/files/privacy%20statement.pdf
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ν. 4624/2019. Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωτικός ο ορισμός Υπεύθυνου Προστα-

σίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 περ. α΄ ΓΚΠΔ. 

Για την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχει 

ορισθεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. 

Στοιχεία  επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων : dpoepke@cmc.gov.gr  

 

mailto:dpoepke@cmc.gov.gr

