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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(Άρθρα 13 και 14 του του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) 

των φυσικών προσώπων που είναι υποψήφια για αξιολόγηση καταλληλότητας 

ως 

-μέλη του οργάνου διοίκησης διαχειριστή αγοράς (άρθρο 46 ν. 4514/2018) 

-μέλη του οργάνου διοίκησης παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (άρθρο 63 

ν.4514/2018) 

-μέτοχοι με ειδική συμμετοχή σε διαχειριστή αγοράς και πρόσωπα που πραγματικά 

διευθύνουν τη δραστηριότητά του (απόφαση ΔΣ ΕΚ 1/574/17.1.2011) 

-μέλη της ανώτατης διοίκησης, του διοικητικού οργάνου και μέτοχοι κεντρικού απο-

θετηρίου τίτλων (άρθρο 27 κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και άρθρο 13 κανονισμού 

2017/392) 

-ανώτατα διοικητικά στελέχη και μέλη του συμβουλίου κεντρικού αντισυμβαλλομένου 

(άρθρο 27 κανονισμού (ΕΕ) 648/2012), μέτοχοι με ειδική συμμετοχή κεντρικού αντι-

συμβαλλομένου (άρθρο 30 κανονισμού (ΕΕ) 648/2012) 

- μέτοχοι με ειδική συμμετοχή, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πρόσωπα που 

πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντι-

συμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού (απόφαση ΔΣ Ε.Κ 

23/530/19.11.2009). 

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ-ΝΠΔΔ, με έδρα στην Αθήνα ( Κολοκοτρώνη 1, ΤΚ 

105 62), τηλ. 210-3377100. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί ΝΠΔΔ, με έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & 

Σταδίου, ΤΚ 105 62, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν 

του δημοσίου συμφέροντος, και εν γένει προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσω-

πικού χαρακτήρα η οποία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτε-

λείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει 

ανατεθεί ως υπευθύνου επεξεργασίας (Data Controller) 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει, διατηρεί και επε-

ξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους 
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σκοπούς και τα δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά 

τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν προβαίνει σε επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδο-

μένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 63 του ν. 4514/2018, το άρθρο 27 του κανο-

νισμού (ΕΕ) 909/2014, το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, το άρθρο 27 και 

το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και τις αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 1/574/17.1.2011 και 23/530/19.11.2009, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει, διατηρεί και δύναται να επεξεργάζεται δεδο-

μένα προσωπικού χαρακτήρα, και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποι-

νικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας, ποινικές καταδίκες (άρθρο 10 ΓΚΠΔ) και διοικητικές 

κυρώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και δε-

δομένα που αφορούν την φερεγγυότητα και φορολογική ενημερότητα των αξιολογού-

μενων φυσικών προσώπων.  

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται : 

 είτε απευθείας από τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης καταλ-

ληλότητας.  

 είτε μέσω των Εταιρειών που τους απασχολούν ή με τις οποίες  συνεργάζονται. 

 

Σκοπός Επεξεργασίας και κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται η Επι-

τροπή Κεφαλαιαγοράς ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 63 

του ν. 4514/2018, το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το άρθρο 13 του κανο-

νισμού (ΕΕ) 2017/392, το άρθρο 27 και το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 

και τις αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/574/17.1.2011 και 

23/530/19.11.2009 χρησιμοποιούνται για 

- την αξιολόγηση των τυπικών προϋποθέσεων καταλληλόλητας,  

- την αξιολόγηση της εντιμότητας, ακεραιότητας, επαγγελματικής εμπειρίας και 

επάρκειας και της φερεγγυότητας των φυσικών προσώπων, 

- την τήρηση αρχείου με τις χορηγηθείσες εγκρίσεις καταλληλότητας.  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε σύννομη επε-

ξεργασία για την επίτευξη των ως άνω καθορισμένων, ρητών και νόμιμων σκοπών.  

Τα δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα τα οποία υπόκεινται στην ως άνω επεξεργασία  

είναι δεδομένα που αφορούν (ενδεικτικά) σε βιογραφικά σημειώματα, αποδείξεις κα-

ταβολής τέλους εξετάσεων, πειθαρχικές διώξεις και κυρώσεις για διοικητικές παραβά-

σεις, φερεγγυότητα των αξιολογούμενων προσώπων, στοιχεία ταυτότητας καθώς και 

στοιχεία επικοινωνίας.  
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Επίσης, για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συλλέγει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα 

ασφαλείας και ποινικές καταδίκες (άρθρο 10 του ΓΚΠΔ) βάσει της ισχύουσας νομοθε-

σίας. Επίσης συλλέγονται πιστοποιητικά μη πτώχευσης και φορολογικές ενημερότητες 

των αξιολογούμενων. 

Σε περίπτωση άρνησης των αιτούντων για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, δεν 

είναι δυνατή η αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλότητας τους.  

 

Νομική Βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

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

γασία τους συνιστά νομική υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Αποδέκτες 

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

νων προσωπικού χαρακτήρα που η ίδια συγκεντρώνει και δεν τα διαβιβάζει περαιτέρω 

σε τρίτους.  

Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε άλλους φορείς, εκτός από άλλες ημεδαπές και 

αλλοδαπές εποπτικές αρχές, κατόπιν επισήμου αιτήματος, κυρίως στο πλαίσιο διεξα-

γωγής σχετικής έρευνας. 

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι 

Για θέματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που είναι 

υποψήφια για αξιολόγηση καταλληλότητας ως ανωτέρω τα αιτήματα απευθύνονται 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την αξιολόγηση καταλλη-

λότητας είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορέων και ο προϊστάμενος του Τμή-

ματος Αγορών και Συστημάτων της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαια-

γοράς.  

 

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 & ΣΤΑ-

ΔΙΟΥ, ΤΚ 10562 ΑΘΗΝΑ (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων  

 

 

mailto:dpoepke@cmc.gov.gr
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Χρόνος αποθήκευσης δεδομένων 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για του-

λάχιστον 25 έτη για σκοπούς αρχειοθέτησης για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτε-

λείται προς το δημόσιο συμφέρον ή/και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει 

ανατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

Δικαιώματα υποκειμένων ΔΠΧ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (Γενικό Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), κάθε ενδιαφερόμενος έχει 

δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, διόρθωση, 

εναντίωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν.  

Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή έγγραφης αίτησης απευθυνόμενη 

προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα Αγορών και Συ-

στημάτων της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική 

αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) : 

 

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

 

Η ΕΚ βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του ΓΚΠΔ και 

καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με αυτόν.  

 

 

Αναθεωρήσεις 

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω 

του Ιστοτόπου, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την 

αναρτήσουμε, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσμα-

τικά τα δικαιώματά σας.  

mailto:contact@dpa.gr

