
 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Όρων και 

Προϋποθέσεων για την Χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web 

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος των Όρων και 

Προϋποθέσεων για την Χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web (παράγραφος 4) και πρέπει να 

διαβάζονται μαζί. Οι σχετικοί ορισμοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βρίσκονται στους Όρους και Προϋποθέσεις για την 

Χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web. 

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.1 Η Τράπεζα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Κατόχων Καρτών σύμφωνα με τον Νόμο 

του 2001 περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Προστασία Ατόμων) (Ν.138(Ι)/2001), 

ως εκάστοτε τροποποιείται, ενσωματώνοντας στο Κυπριακό Δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

95/46/ΕΚ για την προστασία των ατόμων σε ό,τι αφορά την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων αυτών και όπως προβλέπεται στους 

σχετικούς κανονισμούς, διαδικασίες και έγγραφα της Τράπεζας και σύμφωνα με το/τα 

έγγραφο/α που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Τράπεζα, τα 

οποία υπογράφηκαν και/ή γνωστοποιήθηκαν στον Κάτοχο Κάρτας για έκδοση Κάρτας και/ή 

άνοιγμα λογαριασμού με την Τράπεζα και παραμένουν σε ισχύ και είναι δεσμευτικά και 

ισχύουν, κατά περίπτωση, αναφορικά με την εγγραφή και/ή χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web 

από έναν Κάτοχο Κάρτας. 

1.2 Για τους σκοπούς και/ή στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Safe@Web, η Τράπεζα θα ζητήσει από 

τους Κατόχους Καρτών να παράσχουν ορισμένα προσωπικά στοιχεία, τα οποία η Τράπεζα 

έχει ήδη επεξεργαστεί νομίμως ή θα επεξεργαστεί πριν την εγγραφή και/ή χρήση της 

Υπηρεσίας Safe@Web από τον Κάτοχο Κάρτας σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και 

διαδικασίες της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων 

διαφόρων εγγράφων που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την 

Τράπεζα τα οποία έχουν υπογραφεί από τον Κάτοχο Κάρτας και παραμένουν σε ισχύ και είναι 

δεσμευτικά. 

1.3 Τα προσωπικά δεδομένα ενός Κατόχου Κάρτας που έχουν ζητηθεί για τους σκοπούς και/ή 

στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Safe@Web, θα τύχουν περαιτέρω νόμιμης επεξεργασίας από την 

Τράπεζα για τους σκοπούς και/ή στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Safe@Web 

συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της νόμιμης κοινοποίησης σε τρίτο/α μέρος/η, 

όπως προβλέπεται από τον Νόμο 138(I)/2001 και/ή την Οδηγία 95/46/ΕΚ. 

1.4 Συγκεκριμένα, αλλά χωρίς περιορισμό της επιμέρους παραγράφου 1.3 άνωθι και με την 

επιφύλαξη της επιμέρους παραγράφου 1.1 άνωθι, η Τράπεζα δυνατόν να χρειαστεί και σε 

τέτοιες περιπτώσεις θα μεταφέρει, μεταδώσει ή διαφορετικά καταστήσει διαθέσιμα τα 

προσωπικά δεδομένα ενός Κατόχου Κάρτας σε τρίτο/α μέρος/η, που παρέχει/ουν 

υπηρεσία/ες και/ή ενεργεί/ούν ως αντιπρόσωπος/οι της Τράπεζας και/ή σε θυγατρική/ές και/ή 

σε συνδεόμενη/ες εταιρεία/ες της Τράπεζας για σκοπούς και/ή στο πλαίσιο της Υπηρεσίας 

Safe@Web. 

1.5 Η Τράπεζα δεν θα μεταφέρει, μεταδώσει ή άλλως πως καταστήσει διαθέσιμα τα προσωπικά 

δεδομένα ενός Κατόχου Κάρτας σε Συμμετέχοντες Εμπόρους εκτός όπου και στον βαθμό που 

αυτό προβλέπεται από τον Νόμο 138(I)/2001 και/ή την Οδηγία 95/46/ΕΚ. 

1.6 Κατόπιν αποδοχής των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο Κάτοχος Κάρτας συμφωνεί 

και δίνει τη ρητή συναίνεση του/της για την επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων, 

όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις για τους σκοπούς και/ή στο 

πλαίσιο της Υπηρεσίας Safe@Web. 
 


