ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679
ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η Εταιρεία KM Cube (εφεξής η “Εταιρία”), υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων,
σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις
της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (N. 4624/2019),
ότι επεξεργάζεται η ίδια ή/και τρίτοι , κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προσωπικά σας δεδομένα,
εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα κάτωθι:
1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία
●
●
●
●
●

●

Δεδομένα ταυτοποίησής σας: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ,
ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης,Εθνικότητα, φύλο,δημογραφικά στοιχεία, κ.ά.
Δεδομένα επικοινωνίας σας: Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής
τηλεφωνίας κ.ά.
Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής σας κατάστασης, επάγγελμα, αποδοχές,
εκκαθαριστικά σημειώματα, ακίνητη περιουσία,εξαρτώμενα μέλη, μορφωτικό επίπεδο κ.α.
Δεδομένα που αφορούν στη συναλλακτική σας συμπεριφορά, τα οποία συλλέγονται από τη χρήση
των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασης (-εων), τη χρήση των προϊόντων, την καταγραφή των
συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών) κατόπιν προηγούμενης
ενημέρωσής σας, τη λειτουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών (cookies και συναφείς τεχνολογίες) κ.ά
Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με συγκεκριμένο
τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας, τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση περιλαμβανομένης της
δυνατότητας σας να υποστείτε ζημιές, το επίπεδο ανοχής σας στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς
σας στόχους και ανάγκες. Τα ως άνω δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, αναλόγως της
παρεχόμενης προς εσάς επενδυτικής υπηρεσίας ή του επενδυτικού προϊόντος στο οποίο αυτή
αφορά.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή και με ηλεκτρονικά ή μαγνητικά μέσα.
2. Συλλογή και σκοπός επεξεργασίας δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς.
●
●

●
●

Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και
της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής σας με την Εταιρεία.
Την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της
συμβατότητας και την ενημέρωσή σας, την διακυβέρνηση και παρακολούθηση των επενδυτικών
προϊόντων και την ένταξή σας, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στην προσδιορισμένη αγορά - στόχο
πελατών των προϊόντων αυτών.
Την κατάρτιση επενδυτικού και συναλλακτικού προφίλ, και την κατηγοριοποίηση σας.
Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της
απάτης κατά της Εταιρείας ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης.

●
●
●

Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό,
κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.
Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών ή/και
προϊόντων που σας παρέχει η Εταιρεία.
Την προώθηση νέων προϊόντων, και υπηρεσιών της ίδιας της εταιρείας ή και συνεργαζόμενων με
αυτήν εταιρειών σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με ρητή προς τούτο συγκατάθεσή τους
όπου συντρέχει περίπτωση.

3. Αποδέκτες δεδομένων
●

●

●

Οι υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία των συμβάσεων
με την Εταιρεία, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που
επιβάλλονται από το νόμο.
Για τα δεδομένα που αφορούν στην ή προκύπτουν από την πραγματοποίηση επενδυτικών
συναλλαγών και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών συνολικά ή μερικά, πιστωτικά ιδρύματα ή/και
εταιρείες επενδύσεων ή τρίτοι διαμεσολαβητές αγοράς, θεματοφύλακες στο εσωτερικό ή/και το
εξωτερικό, διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης και άλλων συστημάτων ή/και μηχανισμών για την
ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών και γενικά κάθε φορέας που εμπλέκεται στην πληροφόρηση για
τη συγκεκριμένη κατηγορία συναλλαγών και την διεκπεραίωσή τους.
Εποπτικές, Δικαστικές, Εισαγγελικές, Δημόσιες ή και Ανεξάρτητες λοιπές αρχές.

4. Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων
Η εταιρία, στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών της, μπορεί να προβαίνει σε διαβίβαση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και προς Εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται σε χώρες που εδρεύουν εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας, με βάση το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας με
κατάλληλες διαδικασίες την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται.
5. Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων
Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής. Σε περίπτωση λύσης της συμβατικής σας σχέσης με την Εταιρεία, αυτή δύναται να τηρεί
τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό
πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση όχι για μεγαλύτερο του σήμερα προβλεπομένου διαστήματος των πέντε (5)
ετών.
Όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων, η Εταιρεία προχωρά στην καταστροφή τους,
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική διαδικασία.
6. Δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων
Τα δικαιώματα σας , ως υποκειμένου, είναι τα εξής:
α) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
β) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας .

γ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.
δ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.
ε)Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο
επεξεργασίας.
στ) Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr),
εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
7. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας
α)στη διεύθυνση

ΚΜ Cube Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Αγίας Βαρβάρας 35,
15231 Χαλάνδρι
ή

β)στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@km3.gr.

