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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ» αναγνωρίζει και σέβεται το δι-

καίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμ-

φωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 («Κανονισμός»), τον Ν. 4624/2019 και τον 

Ν. 3471/2006. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δε-

δομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του πα-

ρόντος Ιστοχώρου. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας 

οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προ-

σωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ. 

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία το ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ», το οποίο έχει την έδρα του στην Αθήνα, οδός Κολοκο-

τρώνη & Σταδίου 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 

 

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 

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) 

 

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιή-

σιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, η-

λεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο 

του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς 

σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδο-

μένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε 

έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενε-

τική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του. 

 

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που 

πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προ-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
http://www.hcmc.gr/
mailto:dpoepke@cmc.gov.gr
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σωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθή-

κευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση 

σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή 

προσωπικών δεδομένων. 

 

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό 

Γενικά 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε επεξεργασία δε-

δομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ως αρμόδια αρχή  

για τον έλεγχο και την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφα-

λαιαγοράς, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, και λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημο-

σίου συμφέροντος με βάση τα άρθρα 76, 76Α και 78 του ν. 1969/1991. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε σύννομη επε-

ξεργασία για την επίτευξη του ως άνω καθορισμένου, ρητού και νόμιμου σκοπού, και 

δεν διαβιβάζονται περαιτέρω σε τρίτους. 

 

Πλοήγηση στον ιστοχώρο 

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο της ΕΚ ή την απλή επίσκεψη στην Πύλη 

Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης 

δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως 

δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά 

αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότη-

τας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία 

των οποίων έχετε συγκατατεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας 

παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου μας (για αναλυτική περιγραφή 

βλ. Πολιτική Cookies *LINK*). 

 

Είσοδος στην Πύλη Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Η είσοδος στην Πύλη Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιτρέπεται μόνο σε εγ-

γεγραμμένους χρήστες και πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένης συ-

νόδου. Για την εγγραφή σας συλλέγεται το Ονοματεπώνυμο σας καθώς και το email. 

Κατά την περιήγηση σας εντός της πύλης συλλέγονται επιπροσθέτως τα δεδομένα όπως 

ως άνω περιγράφονται. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται με σκοπό να σας παρέχουμε 

πρόσβαση στις διαδικτυακές εφαρμογές την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

 

 

http://www.hcmc.gr/
https://epkeservices.hcmc.gr/
https://epkeservices.hcmc.gr/
https://mnrs.hcmc.gr/Account/Register.aspx?Source=/
https://mnrs.hcmc.gr/Account/Register.aspx?Source=/
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Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΚ είναι 

η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ και στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ, καθ’ ότι η συλλογή και επε-

ξεργασία συνιστά νομική υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας και γίνεται για την 

εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 

 

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πλοήγησης στον ιστοχώρο 

της ΕΚ είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του Κανονισμού, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοχώρου μας, αλλά και για τη βελτιστοποίησή του 

και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.  

 

Αποδέκτες των δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου 

μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, με εξαίρεση την περίπτωση όπου παρέχετε 

τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομι-

κών αξιώσεων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή 

μας. 

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες 

των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απα-

ραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. 

 

Ασφάλεια δεδομένων 

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστο-

χώρου μας λαμβάνουμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου 

απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προ-

σωπικών σας πληροφοριών. Συγκεκριμένα η λογική είσοδός σας (log in) ή η εγγραφή σας 

στην Πύλη Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προστατεύεται από πιστοποιητικά 

TLS/SSL 

 

Τα δικαιώματα σας 

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, 

έχετε τα εξής δικαιώματα:  

i. δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δε-

δομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, 

ii. δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
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iii. δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσω-

πικά δεδομένα που σας αφορούν, 

iv. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφι-

σβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους 

v. δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα 

που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από 

μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε 

άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και 

vi. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός 

αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπε-

ρισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. 

 

Η ΕΚ πρέπει να διασφαλίζει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα 

δικαιώματα αυτά. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα 

πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και ε-

ναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων μέσω επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλ-

ληλογραφίας. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις από τα δικαιώματα διαγραφής και φορητό-

τητας δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 3 και 20 παρ. 3 του Κανονισμού και τις 

διατάξεις των άρθρων 31 έως 35 Ν. 4624/2019. 

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε – χωρίς χρέωση – στον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου στην ηλ. διεύθυνση: dpoepke@cmc.gov.gr ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύ-

θυνσή μας. 

 

Δικαίωμα καταγγελίας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παρα-

βιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομέ-

νων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 

2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας com-

plaints@dpa.gr.  
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