
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών Λιμενικών ΝΠΙΔ (εφεξής Ταμείο 

ή ΤΕΑΑΠΛ) στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 
ΕΕ 2016/679) σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. 
Ειδικότερα: 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Αστυνομικών Πυροσβεστών Λιμενικών ΝΠΙΔ υα Φ.51020/15970/182 (ΦΕΚ Β 1903/2009), όπως 
τροποποιήθηκε με την υα Φ. 51020/7334/157 (ΦΕΚ Β 786/2013), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το 
Πρόεδρο του ΔΣ κ. Ιωάννη Τσαγανό με ΑΔΤ      . Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ικτίνου 
2 ΤΚ 105 52 τηλ. επικοινωνίας 210 5227330 ηλεκτρονική διεύθυνση www.teaapl.gr / email : 

info@teaapl.gr  

Σκοπός Επεξεργασίας: α) η παροχή επαγγελματικής ασφάλισης, η παροχή συμπληρωματικής 
ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την 
κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, και της νοσοκομειακής 
περίθαλψης β) η είσπραξη και διαχείριση των εισφορών των ασφαλισμένων, η χορήγηση των υπό του 
καταστατικού προβλεπόμενων παροχών ήτοι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου προς τον 
ασφαλισμένο, η ομαλή λειτουργία του Ταμείου σχετικά με την είσπραξη και διαχείριση των εισφορών 
καθώς και καταβολή παροχών στον ασφαλισμένο, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του 
ασφαλισμένου, η δημιουργία ατομικής μερίδας, η διαχείριση των ατομικών μερίδων, η καταβολή των 
παροχών γ) η συμμόρφωση του Ταμείου σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (πχ εργατική φορολογική νομοθεσία, υποχρεώσεις προς τις 
εποπτεύουσες αρχές κλπ).  

Νομική Βάση Επεξεργασίας: το Ταμείο συλλέγει από τον ίδιο τον ασφαλισμένο μόνο προσωπικά 
δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ασφαλισμένων και να 
λειτουργήσει η ασφαλιστική σχέση. Ειδικότερα η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η 
αποθήκευση, και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία στηρίζεται  α) στο ν. 3029/2002 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και στις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές 
αποφάσεις, στην υα Φ.51020/15970/182 (ΦΕΚ Β 1903/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υα Φ. 
51020/7334/157 (ΦΕΚ Β 786/2013), στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και στον κανονισμό 
παροχών, στην υα Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ Β 178/23.1.2015) έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας 
και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και κάθε άλλη κατ 
εξουσιοδότηση νόμου εκ δοθείσα κανονιστική πράξη, β) στην προστασία των εννόμων συμφερόντων 
τόσο του Ταμείου όσο και των ασφαλισμένων, γ) στη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη νομοθεσία για διαβίβαση στοιχείων και ενημέρωση των εποπτευουσών αρχών (πχ Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ) και 
των φορολογικών αρχών, δ) στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση, εφόσον η επεξεργασία δε 
βασίζεται σε κάποια από τις ανωτέρω νόμιμες βάσεις επεξεργασίας. 

Κατηγορίες & Πηγή Δεδομένων: (α) Το Ταμείο συλλέγει από τον αιτούντα ή ασφαλισμένο – και 
επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ημερομηνία γέννησης 
φύλο φορέας εργασίας- Υπηρεσία, διεύθυνση κατοικίας – διαμονής διεύθυνση εργασίας – υπηρεσίας 
ΑΦΜ ΔΟΥ EMAIL Αριθμός δελτίου Ταυτότητας Αριθμός τηλεφώνου : οικίας – υπηρεσίας- κινητό 

τηλέφωνο ημερομηνία κατάταξης στο αντίστοιχο σώμα ΑΜΚΑ ΙBAN AM Σώματος ποσό εισφοράς 

ατομική μερίδα 

(β) Το Ταμείο συλλέγει από τον αιτούντα – ασφαλισμένο και επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα υγείας (γνωματεύσεις ΑΥΕ – ΑΣΥΕ), βεβαιώσεις αναπηρίας, ποσοστά αναπηρίας, είδος 
πάθησης, μόνο στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των άρθρων 35,36 

και 38 του καταστατικού.  
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(γ) Το Ταμείο συλλέγει τα ποινικά μητρώα των μελών του ΔΣ συμμορφούμενο στην υα 
Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ Β 178/23.1.2015) έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών 
Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ) 

(δ) το Ταμείο συλλέγει από τα υποκείμενα των δεδομένων και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα 
συνεργατών – προμηθευτών και των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα στο 
πλαίσιο εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων : Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο Ημερομηνία γέννησης 
Διεύθυνση έδρας ΑΦΜ ΔΥΟ EMAIL  Αριθμός δελτίου Ταυτότητας ΙBAN Τηλέφωνο Τόπος 
γέννησης 
(ε) μέλη του ταμείου καταρχήν εγγράφονται άτομα άνω των 18 ετών, η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων ανηλίκων προϋποθέτει τη συλλογή των δεδομένων απευθείας από τον γονέα ή τον 
ασκούντα τη γονική μέριμνα.  

Χρόνοι Διατήρησης: 1) τα προσωπικά δεδομένων των μελών του Ταμείου διατηρούνται για χρονικό 
διάστημα είκοσι (20) ετών από τη λήξη της ασφαλιστικής σχέσης, με οποιονδήποτε από τους τρόπους 
που αυτή ορίζεται στο Καταστατικό. 2) Σε περίπτωση μη ένταξης ασφαλισμένων στο Ταμείο εφόσον 
δεν πληρούνται τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό, τα προσωπικά δεδομένα θα 
τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης εγγραφής. Εφόσον ο νόμος ή οι 
κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν το Ταμείο σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα 
μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. 
Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με το Ταμείο 
που αφορούν κάποιον ασφαλισμένο άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των 
δεδομένων που τηρούνται από αυτό, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης.  
Τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της ασφαλιστικής σχέσης δικαιολογητικά τα οποία συμπληρώνουν 
τον ασφαλιστικό φάκελο των μελών του Ταμείου  τηρούνται σε και σε ψηφιακή μορφή. Μετά την 
πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων καταστρέφονται με 
ασφαλή τρόπο. 

Αποδέκτης των δεδομένων: α) Τα Διοικητικά όργανα και οι εργαζόμενοι στο Ταμείο και οι 
εξωτερικοί του συνεργάτες (λογιστές, αναλογιστές, διαχειριστές επενδύσεων κλπ) οι οποίοι είναι 
αρμόδιοι για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την ορθή και απρόσκοπτη 
διαχείριση της ασφαλιστικής σχέσης , β) Στο πλαίσιο σύμβασης ανάθεσης έργου, έχει ανατεθεί στην 
εταιρεία Prudential Informatics  η διαχείριση και υποστήριξη της υπηρεσίας μητρώου και της 
ιστοσελίδας www.teaapl.gr Η εκτελούσα την επεξεργασία επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά 
δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο Ημερομηνία γέννησης Φύλο Φορέας εργασίας- Υπηρεσία 
Διεύθυνση κατοικίας – διαμονής Διεύθυνση εργασίας – Υπηρεσίας ΑΦΜ ΔΥΟ EMAIL Αριθμός 
δελτίου Ταυτότητας Αριθμός τηλεφώνου : οικίας – υπηρεσίας- κινητό Ημερομηνία κατάταξης στο 
αντίστοιχο σώμα ΑΜΚΑ ΙBAN AM Σώματος ποσό εισφοράς ατομική μερίδα. Η εταιρία φέρει την 
ιδιότητα του εκτελούνται την επεξεργασία για λογαριασμό του Ταμείου κατά την έννοια του άρθρου 

28 του ΓΚΠΔ και έχει διαβεβαιώσει εγγράφως το Ταμείο ότι εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του Ταμείου. 
Επίσης έχει αναλάβει την υποχρέωση να επικουρεί το Ταμείο αναφορικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων των πελατών/υποκειμένων των δεδομένων: ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, εναντίωσης γ) τα ακόλουθα 
προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ΑΜ Ταμείου, ΑΜ Σώματος, και ποσό μηνιαίας εισφοράς 

διαβιβάζονται στην εκάστοτε υπηρεσία που υπηρετεί το ασφαλισμένο μέλος με σκοπό την 
παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς (αρ. 20 καταστατικού). δ) Σε περιπτώσεις, είτε προάσπισης των 
δικαιωμάτων του Ταμείου, είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, ελεγκτικών εταιρειών 
ή Εποπτικών Αρχών τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων μπορούν να μεταβιβαστούν, είτε για 
τη διεξαγωγή ελέγχων ή συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, σε 
δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς 
του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς τρίτους. Οποιαδήποτε, κατά 
τα ανωτέρω, πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού.  

http://www.teaapl.gr/


 

Σε κάθε διαβίβαση το Ταμείο λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να 
είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή 
επεξεργασία, ενώ δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που του παρέχονται από τους 
ασφαλισμένους σε οποιουσδήποτε τρίτους, για δική τους απευθείας χρήση για προωθητικούς σκοπούς 
(marketing).  

Τι διαδικασίες ασφαλείας εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:Το 
ΤΕΑΑΠΛ εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η επεξεργασία να είναι 
σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, το 
απόρρητο της επεξεργασίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Ενδεικτικά 
προβαίνει σε ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διασφαλίζει 
την ακεραιότητα, της διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών 
επεξεργασίας σε συνεχή βάση, έχει την δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της 
πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού 
συμβάντος, διαθέτει διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας 
της επεξεργασίας. Το ΤΕΑΑΠΛ διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και 
κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, έχουμε επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά 
προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 
ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.  

Τα δικαιώματά σας και η άσκησή τους: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, συμπλήρωσης 
ή/και διόρθωσης, φορητότητας, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, καταγγελίας 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μη μετάδοσης, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στο 
Ταμείο ή με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail: ____ ,fax: _____ ). Το Ταμείο θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο 
για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά των ασφαλισμένων και θα απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών 
και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το Ταμείο θα ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως 
άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των 
δικαιωμάτων είναι δωρεάν και ενδέχεται να υπάρχει χρέωση αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης κατάχρησης του δικαιώματος, που συνεπάγεται κόστος από την πλευρά του Ταμείου. 
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