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ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΟ PLC  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική 
για την ΚΕΟ plc.  Η ΚΕΟ plc συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα 
οποία παρέχονται από εσάς και τα οποία σχετίζονται με εσάς ως μέτοχοι της ΚΕΟ 
plc.  

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο,  
από την οποία η ταυτότητα του μπορεί να εξακριβωθεί. Δεν περιλαμβάνονται 
δεδομένα όπου η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).  

Η ΚΕΟ plc είναι “υπεύθυνος επεξεργασίας”. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι 
να αποφασίζουμε πώς συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. 
Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με την νομοθεσία Περί Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων να σας ενημερώσουμε για όλες τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Σε σχέση με την ιδιότητα σας ως μέτοχοι, θα συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και 
χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων: 

 Όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.  
 Αριθμός πιστοποιητικού αναγνώρισης 

(ταυτότητα/διαβατήριο/πιστοποιητικό εγγραφής εταιρείας) 
 Πληροφορίες σε σχέση με τις μετοχές που είναι εκδομένες στο όνομα σου 

(αριθμός και είδος μετοχών) 
 Αριθμός φορολογικού μητρώου.  
 Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και swift code 

Χρειαζόμαστε όλες τις πιο πάνω κατηγορίες δεδομένων για να μπορούμε να 
συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και για να μπορούμε να 
εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα 
συμπεριλαμβάνονται, στον βαθμό που απαιτείται από το νόμο, στο μητρώο 
μελών της Εταιρείας.  
 
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις για την καταβολή του 
μερίσματος σας το οποίο καθίσταται πληρωτέο από την KEO plc 
 
 



Εάν δεν παραχωρήσετε τις προσωπικές πληροφορίες  

Εάν δεν παραχωρήσετε σε εμάς οποιεσδήποτε πληροφορίες σας ζητηθούν, είναι 
πιθανόν να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι σας ως 
μετόχους.  

Χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση σας; 

Θα χρειαστούμε τη συγκατάθεση σας για να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα προς το σκοπό υλοποίησης των πιο πάνω 
περιπτώσεων οι οποίες σχετίζονται και είναι συνδεδεμένες με την ιδιότητα σας 
ως μέτοχος της KEO plc.  
 

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ή άλλων νομικών 
οντοτήτων (πχ τράπεζες). Θα το πράττουμε τούτο σε περιπτώσεις όπου 
απαιτείται από το νόμο, όπου είναι απαραίτητο για την διαχείριση της μεταξύ μας 
σχέσης ή όπου έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε.   
 
 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο 
για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, 
συμπεριλαμβανομένου του σκοπού ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών, 
λογιστικών ή άλλων απαιτήσεων. 
 
Για να προσδιορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης για προσωπικά 
δεδομένα, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των 
προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη 
χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους 
οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν μπορούμε να 
επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις.  
 
Σε μερικές περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα ανώνυμα,  έτσι ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με εσάς, και σε 
τέτοια περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς 
οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση. Όταν δεν είστε πλέον μέτοχος της ΚΕΟ plc, 
θα διατηρήσουμε και θα καταστρέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με 
ασφάλεια σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.  

Η υποχρέωση σας να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε αλλαγή.  

Είναι σημαντικό τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγουμε να είναι 
ακριβή και επικαιροποιημένα.  Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν υπάρξει 



οποιαδήποτε αλλαγή.   

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό έχετε τα ακόλουθα 
δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα: 

 Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (γνωστό ως "δικαίωμα 
πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων").  Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα 
π.χ να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε 
για εσάς και να ελέγξετε ότι το επεξεργαζόμαστε νόμιμα. 
 

 Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που 
διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν 
ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. 
 

 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών (γνωστό 
ως "δικαίωμα στη λήθη"). Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα, όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να 
συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε 
τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,  όταν εξασκήσετε το δικαίωμα 
σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. πιο κάτω). 

 
 Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

(γνωστό ως "δικαίωμα εναντίωσης") όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον 
αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να 
θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο.  

 
 Να ζητήστε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε, την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που, μεταξύ 
άλλων, αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία 
συλλέγουμε . 
 

 Να ζητήστε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους 
(γνωστό ως "δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων"). 

Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε, να επαληθεύσετε, να διορθώσετε ή να ζητήσετε τη 
διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων,  ή να ζητήσετε να μεταφέρουμε αντίγραφο των 
προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, επικοινωνήστε με την Εταρεία γραπτώς, 
μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση keo@keogroup.com 

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων  

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε αυτή τη δήλωση 
προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και θα σας ειδοποιούμε 
δεόντως για τυχόν αλλαγές. Μπορούμε επίσης να σας ειδοποιούμε με άλλους 
τρόπους κατά καιρούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων. 



Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση ή τον τρόπο με 
τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 


