ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αφορά στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας που θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της εταιρείας
BRITISH PROVIDENCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“BRITISH PROVIDENCE”),οδός
Εθνικής Αντιστάσεως 48, 15231 Χαλάνδρι Αττικής (εφ΄ εξής η «εταιρεία μας») ως ασφαλιστικού πράκτορα, αναφορικά με την διαμεσολάβησή της για την διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας και φροντίδας
ατυχήματος που συνεργαζόμαστε, είτε απευθείας από αυτήν, είτε μέσω του δικτύου ασφαλιστικών πρακτόρων που διατηρεί.
Ειδικότερα, η εν λόγω Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων λαμβάνει χώρα, είτε από την ίδια την εταιρεία μας που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας
με σκοπό την διερεύνηση-ανάλυση των αναγκών σας και την πρόταση προς εσάς του κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντος ή υπηρεσίας οδικής βοήθειας και φροντίδας
ατυχήματος που προσιδιάζει σ’ αυτές, είτε από το δίκτυο των ασφαλιστικών πρακτόρων που διατηρεί οι οποίοι εν προκειμένων ενεργούν ως Εκτελούντες την
Επεξεργασία.
Εν συνεχεία τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαβιβάζονται στις συνεργαζόμενες με την εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδικής
βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος και ως εκ τούτου τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας από αυτές, οι οποίες εν προκειμένω ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας
με σκοπό την κατάρτιση και εκτέλεση της σχετικής ασφαλιστικής σύμβασης ή σύμβασης παροχής οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό η
εταιρεία μας ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Σύμβαση Ασφαλιστικού Πράκτορα που έχει
καταρτίσει η εταιρεία μας και η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος.
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου πρέπει πάντοτε να διαβάζεται σε συνδυασμό με την Γενική Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της
εταιρείας μας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ισότοπο: www.britishprovidence.gr, όπου περιγράφονται οι γενικοί τρόποι-σκοποί επεξεργασίας των Προσωπικών
Δεδομένων σας και την οποία καλείστε να αποδεχθείτε.
ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ; Η εταιρεία μας θα συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων σας:



Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που εσείς ενδέχεται να παρέχετε σε εμάς:
Α. Προσωπικά σας Δεδομένα , όπως:
Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, συγγενικά πρόσωπα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμό τηλεφώνων σας (σταθερό ή/και κινητό), αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αρμόδια Δ.Ο.Υ., οικονομικά στοιχεία σας (εκκαθαριστικό κ.λπ κατά
περίπτωση) αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία εκδόσεως και εκδούσα Αρχή τούτων, αντίγραφο αδείας ικανότητας οδηγού και
ημερομηνία εκδόσεως και λήξης αυτής, εκκαθαριστικό σημείωμα, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση επαγγελματικής ιδιότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, αντίγραφο
λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας, στοιχεία πιστωτικής ή/ και χρεωστικής κάρτας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και IBAN και
 Πληροφορίες σχετικές με το όχημά σας, ήτοι αριθμός πλαισίου οχήματος, ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας του οχήματος, ημερομηνία απόκτησης του
οχήματος, αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, φωτογραφίες του οχήματος που σας ταυτοποιούν.
 Πληροφορίες σχετικά με το σκάφος σας, ήτοι αριθμό νηολογίου και άδεια πλοήγησης σκάφους.
 Πληροφορίες σχετικά με το ακίνητό σας, την περιουσία σας, ήτοι τίτλοι, πιστοποιητικά, αριθμό δανειακής σύμβασης κ.λ.π. που σας ταυτοποιούν.
Β. Ειδικών κατηγοριών Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως για παράδειγμα ιατρικό ιστορικό και δεδομένα υγείας.
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς και βάσει των νομικών λόγων που περιγράφονται παρακάτω:
Σκοποί:
- Να διερευνούμε-αναλύουμε τις ανάγκες σας και να προτείνουμε προς εσάς τα κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες
οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος που προσιδιάζει σ’ αυτές.
- Να διαμεσολαβούμε για την εκ μέρους σας κατάρτιση πάσης φύσεως ασφαλιστικών συμβάσεων ή συμβάσεων παροχής οδικής
βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος μέσω ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας που
συνεργαζόμαστε ή τρίτες τοιαύτες και να μεριμνούμε για την έκδοση της σχετικής σύμβασης και την εν γένει λειτουργία της.
- Να σας ενημερώνουμε για προσφορές ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών των ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών
παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας που συνεργαζόμαστε ή τρίτες τοιαύτες σχετικά.
- Να σας στέλνουμε υπενθυμίσεις για παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Νομικοί λόγοι:
Κατάρτιση/ εκτέλεση σύμβασης
/ νόμιμη υποχρέωση

- Να επικαιροποιούμε και να διορθώνουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα τα οποία είναι ήδη στην διάθεσή μας με νόμιμο τρόπο
μέσω άλλων συστημάτων που χειριζόμαστε εμείς ή κάθε άλλος αποδέκτης που αναφέρεται παρακάτω.
- Να διαχειριζόμαστε την συναίνεσή σας όπως αναφέρεται ανωτέρω (opt-in, ανακλήσεις κ.λ.π).

Έννομο συμφέρον των
Υπευθύνων Επεξεργασίας
Δεδομένων

- Να συμμορφωθούμε με δικαστική εντολή ή με εντολή ή αίτημα εκ μέρους κάποιας Αρχής.

Απαιτείται από τον νόμο.

Συναίνεσή σας (που δίδεται
από εσάς όπως αναφέρεται
παρακάτω)

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΑΖΊ ΣΑΣ / ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΈΛΝΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ;
Μόνο η εταιρεία μας. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συναίνεσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή προς εσάς ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή για να σας
κατακλύσουμε με οποιονδήποτε τρόπο με ειδήσεις/ ανακοινώσεις.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω:
Χρονικό(ά) διάστημα(τα) διατήρησης - Κριτήρια
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία συλλογής τους ώστε να παρέχουμε σε εσάς τις
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Οι μόνες εξαιρέσεις στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται ανωτέρω είναι στις περιπτώσεις όπου:

 σε περίπτωση προσφοράς που δεν έγινε δεκτή από εσάς ή όπου αίτηση ασφάλισης ή αίτηση τροποποίησης ασφαλιστικής σύμβασης
δεν γίνει αποδεκτή από την σχετική ασφαλιστική εταιρεία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι
δύο (2) έτη από την εκ μέρους μας χορήγηση της προσφοράς ή την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Κατηγορίες Προσωπικών
Δεδομένων:
Όλες οι κατηγορίες των
Προσωπικών σας
Δεδομένων όπως
περιγράφεται ανωτέρω.

ο

νόμος απαιτεί από εμάς να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή να τα διαγράφουμε
νωρίτερα, ή

 η ασφαλιστική σας σύμβαση ή η σύμβαση
 μπορεί να έχουμε έννομο συμφέρον να

παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος είναι σε ισχύ, ή

εγείρουμε, να αποδείξουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις σχετικές με τα
προαναφερόμενα προϊόντα και/ή υπηρεσίες (π.χ. ζητήματα ευθύνης από προϊόντα, απαιτήσεις από αδικοπραξίες, κ.λ.π), ή

 αυτό απαιτείται για λογιστικούς, φορολογικούς ή ελεγκτικούς σκοπούς ή
 αυτό απαιτείται για την προστασία δικού σας εννόμου συμφέροντος ή
 εσείς ασκείτε το δικαίωμά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα (όπου αυτό εφαρμόζεται) και εμείς δεν χρειάζεται να τα
τηρούμε σε σχέση με οποιονδήποτε από τους λόγους που επιτρέπονται ή απαιτούνται από τον νόμο.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα είναι προσβάσιμα στους αποδέκτες που καθορίζονται παρακάτω:
Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών:
Η εδρεύουσα στο Χαλάνδρι Αττικής ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Εθνικής
Αντιστάσεως 48, 15231 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάς) η οποία είναι η μητρική εταιρεία της BRITISH PROVIDENCE Α.Ε.
Η εδρεύουσα στο Λονδίνο μητρική εταιρία της TOYOTA ΕΛΛΑΣ, INCHCAPE PLC (22a St. James's Square, London, SW1Y 5LP).
Τρίτοι εμπορικοί εταίροι που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία μας και οι οποίοι στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών τους ενδέχεται να επεξεργάζονται τα
Προσωπικά σας Δεδομένα.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να γίνουν προσβάσιμα σε αποδέκτη(ες) σε χώρες εκτός ΕΟΧ, όπως αναφέρεται στη συνέχεια:
Αποδέκτης(ες) εκτός ΕΟΧ
Χώρα
Freshworks Inc, The Landmark @
1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, USA
ΗΠΑ
(στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την τεχνική επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας).
Σημ.: Όταν μια εταιρία είναι εγκατεστημένη εκτός ΕΟΧ, έχουμε αναπτύξει Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCCs), ώστε να υποχρεώνεται η εταιρία να
χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο νόμιμο και θεμιτό.

Προστατεύουμε και εξασφαλίζουμε την ορθή επικοινωνία μαζί σας
ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:
Βεβαιώνω ότι διάβασα και αποδέχθηκα την ανωτέρω Δήλωση Περί Απορρήτου και τη Γενική Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και
Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπό της: www.britishprovidence .gr.
Επιλέγοντας μια κατηγορία από τις παρακάτω, παρέχετε την συναίνεσή σας στην εταιρεία μας να επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες Προσωπικών
Δεδομένων σας και να σας στέλνει επικοινωνίες που αφορούν τις κάτωθι επιλεγμένες κατηγορίες και, υπό το πρίσμα αυτό, για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την πολιτική και την δήλωση περί απορρήτου της. Θα έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεσή
σας οποτεδήποτε. Τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουν συλλεγεί θα χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς των επιλεγμένων κατηγοριών.

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

NAI OXI

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα της υγείας σας και άλλα ειδικών κατηγοριών δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για την ασφαλιστική σύμβαση που επιθυμείτε να συνάψετε με τις ασφαλιστικές
εταιρείες που συνεργαζόμενες, θα θέλαμε να λάβουμε την συναίνεσή σας.

Υπενθυμίσεις

NAI OXI

Προκειμένου να σας παρέχουμε υπενθυμίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την εταιρεία μας,
θα θέλαμε να λάβουμε την συναίνεσή σας.

Σχετικές Προσφορές

NAI OXI

Προκειμένου να σας παρέχουμε προσφορές σχετικές με πάσης φύσεως ασφαλιστικές συμβάσεις ή συμβάσεις
παροχής οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος μέσω ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών παροχή
υπηρεσιών οδικής βοήθειας που συνεργαζόμαστε ή τρίτες τοιαύτες, θα θέλαμε να λάβουμε την συναίνεσή σας.

Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

NAI OXI

Προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία (newsletters) αναφορικά με την εταιρεία μας, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της, θα θέλαμε να λάβουμε τη συναίνεσή σας. Ακολούθως θα σας ζητηθεί μέσω e-mail να
επιβεβαιώσετε εκ νέου τη συναίνεσή σας επιλέγοντας την ενεργοποίηση του σχετικού συνδέσμου (διπλή
επιβεβαίωση συγκατάθεσης - “double opt-in”).

Παρακαλούμε σημειώστε το προτιμώμενο κανάλι (επικοινωνίας). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα σεβόμαστε τον τρόπο που εσείς επιλέξατε
να επικοινωνούμε μαζί σας, αλλά για κάποιες κατηγορίες επικοινωνιών δεν υποστηρίζουμε όλα τα κανάλια.

E-mail:

Τηλέφωνο:

SMS:

Ταχυδρομείο:

Σημ: Σε περίπτωση μη επιλογής ενός εκ των ανωτέρω, η εταιρεία μας κατά τη διακριτική της ευχέρεια θα επιλέγει το μέσο επικοινωνίας σύμφωνα με τα
προσωπικά δεδομένα που θα της έχετε χορηγήσει.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ:
Ημερομηνία:
Υπογραφή:

/

/

