
 
 

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

 

Η ΠΗΓΑΣΟΣ αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, και 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ). Στο παρόν έγγραφο 
περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που καταρτίζει με την ΠΗΓΑΣΟΣ.   

1. Ορισμοί : 

«ΓΚΠΔ»: ο Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 αναφερόμενος και ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων ή στην αγγλική ως General Data Protection Regulation (GDPR). 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» :  η ΠΗΓΑΣΟΣ και – εφόσον συντρέχει περίπτωση – οι συνδεδεμένες με 
αυτήν εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, των υποκαταστημάτων, των 
αντιπροσωπειών, των διαχειριστών, των διευθυντών και των εργαζομένων της. 

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 
είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς 
σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε 
επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν 
στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα 
του εν λόγω φυσικού προσώπου, 

«Υποκείμενο των δεδομένων» : ο Πελάτης, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή κάθε φυσικό 
πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την 
ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που συνάπτει με τον πελάτη 
(π.χ. νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, πραγματικός δικαιούχος του λογαριασμού, ελέγχον 
πρόσωπο νομικού προσώπου, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την χορηγεί εντολών προς την ΠΗΓΑΣΟΣ 
ή εν γένει για τη λειτουργία και εκτέλεση της Σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη). 

 

2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 

 

Η ΠΗΓΑΣΟΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνει ο Πελάτης κατά την 
υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, όπως ατομικά, οικογενειακά 
και περιουσιακά στοιχεία που αφορούν υποκείμενο των δεδομένων, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με 
τις συναλλαγές που ο Πελάτης διενεργεί μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες από τον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και προκειμένου να διενεργεί τις αρχικές 
και προβλεπόμενες τακτικές διαδικασίες εξακρίβωσης της ταυτότητας του Πελάτη ή πραγματικού 
δικαιούχου και δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, η ΠΗΓΑΣΟΣ καταγράφει 
μέρος ή και το σύνολο των τηλεφωνικών συνομιλιών που αφορούν στην κατάρτιση συναλλαγών επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου 4514/2018. 

 

 

  



 
 

3. Σκοπός & νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων 

Όλες οι ως άνω πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΠΗΓΑΣΟΣ είναι 
απαραίτητες:  

 για την εκτέλεση και παρακολούθηση της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,  
 για την προάσπιση των συμφερόντων του Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ και  
 για τη συμμόρφωση της ΠΗΓΑΣΟΣ με νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που επιβάλλουν 

συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και ιδίως: το νομικό πλαίσιο που ισχύει βάσει της 
Οδηγίας MiFID ΙΙ (όπως έχει μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4514/2018) και του 
Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 (MiFIR), τους Κανονισμούς των Τόπων Διαπραγμάτευσης, φορέων 
εκκαθάρισης συναλλαγών ή λειτουργίας μητρώων τίτλων στο βαθμό που οδηγούν στη διαβίβαση 
πληροφοριών από την ΠΗΓΑΣΟΣ προς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις εν λόγω αγορές,  φορείς 
ή μητρώα, τη νομοθεσία για την προστασία της αγοράς από κατάχρηση προνομιακών 
πληροφοριών και πράξεις χειραγώγησης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τη νομοθεσία περί 
αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των Κρατών 
(CRS) και με Η.Π.Α. (FATCA) που έχει θεσπισθεί με τους ν. 4378/2016, 4428/2016 και 4493/2017, 
τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της τρομοκρατίας κ.λπ. όπως ισχύει βάσει του ν. 4557/2018. 

 

4. Χρόνος τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η ΠΗΓΑΣΟΣ διατηρεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης με 
τον Πελάτη και μετά τη λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και για σκοπούς δικαστικής προστασίας της ΠΗΓΑΣΟΣ. 

 

5. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους 

Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων για 
τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και συμμόρφωσης της ΠΗΓΑΣΟΣ με το ως άνω νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο: 

 Σε πιστωτικά ιδρύματα για τους σκοπούς πραγματοποίησης πληρωμών και μεταφορών χρημάτων. 
Επιπλέον, και εφόσον τηρούνται χρηματικά ποσά για λογαριασμό του Πελάτη σε πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν στην Ελλάδα, η ΠΗΓΑΣΟΣ ενδέχεται να αποστέλλει στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα 
του Πελάτη και τα τηρούμενα για λογαριασμό του χρηματικά διαθέσιμα, στα εν λόγω Πιστωτικά 
Ιδρύματα, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Πελάτη στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας περί 
εγγύησης καταθέσεων.  

 Σε ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή μηχανισμούς 
οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), σε Κεντρικά Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών, σε ΕΠΕΥ, 
σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εκδότες 
χρηματοπιστωτικών μέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, καθώς και 
σε συνεργαζόμενα και συνδεδεμένα με την ΠΗΓΑΣΟΣ νομικά πρόσωπα, όπως επιχειρήσεις που εκτελούν 
εντολές ή που εκκαθαρίζουν ή διακανονίζουν συναλλαγές του Πελάτη, καθώς και εν γένει 
θεματοφύλακες, με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των κατ’ ιδίαν συναλλακτικών σχέσεων. 

 Κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικής φύσεως 
μεταξύ, αφενός, της Ελληνικής Δημοκρατίας και, αφετέρου, αρχών των λοιπών κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και κρατών που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ, καθώς και στο πλαίσιο του νόμου περί 
κύρωσης της συμφωνίας με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για την εφαρμογή του αμερικανικού νόμου περί 
Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), η ΠΗΓΑΣΟΣ υποχρεούται να 



 
 

συλλέγει από τον Πελάτη στοιχεία για τον προσδιορισμό της φορολογικής του κατοικίας καθώς και – 
εφόσον ο Πελάτης εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις – να αποστέλλει στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές 
υπηρεσίες στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο των τηρουμένων στο όνομα του Πελάτη λογαριασμών.  

 Επιπλέον, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την Απόφαση 1/808/7.2.2018της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει την υποχρέωση – προς το σκοπό της προστασίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων του Πελάτη – να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και τα άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια των πελατών της σε αρμόδιες εθνικές και 
ευρωπαϊκές αρχές, σε διορισμένους επαγγελματίες στον τομέα της αφερεγγυότητας και υπευθύνους για 
την εξυγίανση των αφερέγγυων ιδρυμάτων, σχετικά με στοιχεία λογαριασμών και αρχείων που 
προσδιορίζουν τα υπόλοιπα των κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχονται για κάθε 
πελάτη απευθείας ή μέσω τρίτων επιχειρήσεων καθώς και με την κυριότητα των εν λόγω περιουσιακών 
στοιχείων. 

• Η ΠΗΓΑΣΟΣ χρησιμοποιεί ορισμένα τρίτα μέρη (όπως παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, νομικούς και 
οικονομικούς συμβούλους, εξωτερικούς ελεγκτές) τα οποία συμβάλλουν στην παροχή των υπηρεσιών 
της και στη βελτίωση, προστασία και προώθηση αυτών. Τα εν λόγω τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδομένα των Πελατών μόνον εφόσον καλούνται να εκτελέσουν για λογαριασμό της 
ΠΗΓΑΣΟΣ καθήκοντα που απαιτούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Πελάτη και σε 
συμμόρφωση με τους όρους τους παρόντος Παραρτήματος.  

Εκτός από τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω, η ΠΗΓΑΣΟΣ ενδέχεται να γνωστοποιεί περαιτέρω τα 
προσωπικά δεδομένα των Πελατών, μόνο όταν αυτό επιτάσσεται για λόγους συμμόρφωσης με τον εκάστοτε 
εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητική διάταξη. 

 

6. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς  

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ ενδέχεται να μεταφερθούν 
διασυνοριακά ή να αποθηκευτούν σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου («Ε.Ο.Χ.»). Ενδέχεται επίσης να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά προσωπικό 
που εργάζεται εκτός Ε.Ο.Χ. για λογαριασμό τρίτων μερών που παρέχουν υπηρεσίες προς την ΠΗΓΑΣΟΣ. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΠΗΓΑΣΟΣ λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να εφαρμόσει τα 
απαραίτητα ή κατάλληλα μέτρα που ορίζει ο ΓΚΠΔ και για να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν 
σε συμφωνία με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ (π.χ. μέσω της συνομολόγησης σχετικών 
συμβατικών όρων ή του ελέγχου της πολιτικής που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ως προς την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων). 

 

7. Πρόσβαση στις πληροφορίες - Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα υποκείμενα των 
δεδομένων έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: 

 το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον υποκείμενο ανά πάσα στιγμή, το 
οποίο επιτρέπει στο υποκείμενο να αιτηθεί τη λήψη αντιγράφου των προσωπικών του δεδομένων που 
επεξεργάζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ.  

 το δικαίωμα επικαιροποίησης/διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, το 
οποίο επιτρέπει στο υποκείμενο, έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.  

 το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, το οποίο επιτρέπει στο υποκείμενο να ζητήσει να λάβει τα 
προσωπικά του δεδομένα προς μεταφορά σε άλλον οργανισμό, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης 



 
 

ρύθμισης που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων αυτών κατά τις οικείες διατάξεις περί 
κεφαλαιαγοράς. 

 το δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(τηλ: +30-210 6475600, email: contact@dpa.gr) εφόσον το υποκείμενο θεωρεί ότι η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων του από την ΠΗΓΑΣΟΣ γίνεται κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων. 

 

8. Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία αφορά το παρόν Παράρτημα, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με 

την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:gdpr@pegasusaxe.gr 

 

Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί 
η ΠΗΓΑΣΟΣ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΠΗΓΑΣΟΣ.  

 

 

 


