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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 1:  Ηνωμένο Bασίλειο - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων  Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ., 

• προηγούμενες απαιτήσεις, 

• Δεδομένα Τηλεματικής 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων  Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο, 

• ημερομηνία γέννησης, 

• ιστορικό απαιτήσεων, 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος [π.χ. Ασφάλιση οχήματος, 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)], 

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών), 

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας), 

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) [Συνδυασμένη ασφάλιση 

Aτυχημάτων & Υγείας (Α&H Combined), συγγενών, ζωής και 

ταξιδιού, Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C Entertainment), 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)] 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, μη εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης 

Διευθυντών και Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο 

ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL High 

Net Worth)]  

Οικονομικά στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, αρχείο 

αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων  Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ., 

• προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία Απαίτησης • στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής 

με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – 

SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, αστυνομικές εκθέσεις   

Οικονομικά Στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• διεύθυνση 

• ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, 

• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα, 

• διεύθυνση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας, 

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας, 

• θέση εργασίας  
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων  Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Εμπορική προώθηση • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης 

Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP) και των πληροφοριών που 

συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού]  

Επισκέπτες Γραφείου • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), 

• διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις), 

• δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 2:  Αυστρία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία ασφάλισης • Αριθμός ασφάλισης 

• Σχέση με τον ασφαλισμένο 

• Στοιχεία της ασφάλισης συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης,  

• Εξαιρέσεις κ.λπ., προηγούμενες απαιτήσεις, 

• Δεδομένα Τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο, 

• Ημερομηνία γέννησης, 

• Προηγούμενες απαιτήσεις, 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος [π.χ. για ασφάλιση αυτοκινήτου, 

ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)], 

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (π.χ. για ασφάλιση 

ευθύνης Διευθυντών & Στελεχών), 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες [π.χ. για θάνατο, αναπηρία και 

δυσμένεια (ασφάλιση Θανάτου, Αναπηρίας και Δυσμένειας)], 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και θεραπείες, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, ποινικό μητρώο που δεν έχει παραγραφεί. 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για σκοπούς τιμολόγησης. 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Εμπορική προώθηση • Όνομα, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• Ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

• Έγγραφα τεκμηρίωσης εγκρίσεων ή 

• Εγκρίσεις εμπορικής προώθησης, 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία ασφάλισης 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφάλισης, 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• Στοιχεία της ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, 

• Εξαιρέσεις κ.λπ., προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία ασφάλισης 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, 

• Στοιχεία και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού σταθμού 

(αριθμός ΙΜΕΙ) του κινητού τηλεφώνου (σε περίπτωση ασφάλισης 

κινητού τηλεφώνου), 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. για ασφάλιση οχήματος, 

ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth). 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική 

γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, αστυνομικές εκθέσεις 

Στοιχεία απαίτησης • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Οικονομικά στοιχεία • Διεύθυνση, ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, 

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Στοιχεία ποινικού μητρώου - π.χ. ποινικό μητρώο που δεν έχει 

παραγραφεί. 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες, Επισκέπτες και Χρήστες των Διαδικτυακών τόπων του Ομίλου 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, 

• Επαγγελματική διεύθυνση, 

• Επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• Επαγγελματικοί αριθμοί τηλεφώνου, 

• Θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • Όνομα, 

• Θέση εργασίας, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• Ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

• Έγγραφα τεκμηρίωσης αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή 

υλικού εμπορικής προώθησης, 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης 

Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφορίες που 

συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες • Όνομα, 

• Θέση εργασίας, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• Αριθμός τηλεφώνου, 

• Εικόνες από βιντεοεπιτήρηση, 

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις), 

• Πληροφορίες σχετικά με αναπηρία (προαιρετικά) 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 3:  Βέλγιο - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία (προσωπικά σας δεδομένα) που κατά κανόνα 

συλλέγουμε/ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία  

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• Αριθμός ασφαλιστηρίου, σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ., 

προηγούμενων απαιτήσεων,  

• Δεδομένα τηλεματικής  

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο, ημερομηνία γέννησης, ιστορικό απαιτήσεων,  

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος [π.χ. Ασφάλιση μοτοσικλέτας, 

Ειδική ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας 

(SPL (Speciality Personal Lines) Very Wealthy)]  

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (π.χ. ασφάλιση 

ευθύνης διευθυντή), 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας και ατίμωσης), 

• Σύνοψη περιουσιακών στοιχείων, διάρθρωση ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος, υλική κατάσταση, πυροπροστασία και προστασία 

αξίας (Ειδική ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL Very Wealthy), VI Δεδομένα υγείας - π.χ. 

σωματική και πνευματική κατάσταση, ιατρικό ιστορικό και 

θεραπείες, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. κάπνισμα, 

κατανάλωση αλκοόλ) (Συνδυασμένη ασφάλιση ατυχημάτων & 

υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & ατυχημάτων, 

Ειδική ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας 

– SPL Very Wealthy)  

• Στοιχεία ποινικών μητρώων - π.χ. Τροχαίες παραβάσεις, μη 

εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση οδηγού (κατ’ εξαίρεση), Ειδική 

ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL 

Very Wealthy)]  

Οικονομικά στοιχεία  • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος 

πληρωμής του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής σας 

κάρτας που χρησιμοποιείται για σκοπούς τιμολόγησης  
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία (προσωπικά σας δεδομένα) που κατά κανόνα 

συλλέγουμε/ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία  

Εμπορική προώθηση • Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

αρχείο συγκαταθέσεων ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ηλεκτρονικών 

λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP 

address) και πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή 

ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου (εκτός 

από τρίτους που 

εγείρουν απαίτηση)  

• Αριθμός ασφαλιστηρίου, σχέση με τον λήπτη της 

ασφάλισης/ασφαλισμένο, στοιχεία του ασφαλιστηρίου, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού ασφάλισης, των εξαιρέσεων 

της κάλυψης κλπ., προηγούμενες απαιτήσεις  

 

Στοιχεία απαίτησης  • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, Στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), 

αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση μοτοσικλέτας, 

Ειδική ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας 

-  SPL Very Wealthy)  

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρικές 

γνωματεύσεις  

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, δικαστικές αποφάσεις  

Οικονομικά στοιχεία  • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για 

την πληρωμή 

Στοιχεία για την 

καταπολέμηση της 

απάτης  

• Διεύθυνση, ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, στοιχεία του 

γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης  

• Στοιχεία ποινικών μητρώων - π.χ. μη εκτιθείσες καταδίκες  

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου εργασίας, αριθμός/-οί τηλεφώνου εργασίας, 

τμήμα  
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία (προσωπικά σας δεδομένα) που κατά κανόνα 

συλλέγουμε/ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία  

Εμπορική προώθηση • Όνομα, θέση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

αρχείο συγκαταθέσεων ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, 

της διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού]  

Επισκέπτες γραφείου  •  Όνομα, θέση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

αριθμός τηλεφώνου, υλικό από κάμερα ασφαλείας, διατροφικές 

προτιμήσεις (για εκδηλώσεις) 

• Δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 4:  Βουλγαρία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων  Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• Αριθμός ασφαλιστηρίου, σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο, στοιχεία 

ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένης  της ασφαλιστικής κάλυψης, 

των  εξαιρέσεων της κάλυψης κ,λπ., προηγούμενες απαιτήσεις, 

δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο, ημερομηνία γέννησης, ιστορικό απαιτήσεων 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, 

ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών), 

• Δημόσιες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, αναπηρίας και 

προσβολής), 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και διανοητική νόσος, ιατρικό 

ιστορικό ή επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) 

• (Συνδυασμένη ασφάλιση ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής 

και ταξιδιού, περιουσίας & ατυχημάτων, Ασφάλιση ζωής με ενιαίο 

ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High 

Net Worth) 

• Πληροφορίες για ποινικές καταδίκες - για παράδειγμα τροχαίες 

παραβάσεις, μη εκτιθείσες καταδίκες 

• [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)] 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων  Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Εμπορική προώθηση • Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/κατάλογος καταχωρίσεων εμπορικής προώθησης, 

αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, 

των διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφαλιστηρίου, σχέση με τον 

αντισυμβαλλόμενο/ασφαλισμένο, στοιχεία ασφαλιστηρίου 

συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης, των εξαιρέσεων 

της κάλυψης κ.λπ., προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία απαίτησης • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

συσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού σταθμού 

(αριθμός IMEI) (της φορητής συσκευής), 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμών, ιατρική 

γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Οικονομικά Στοιχεία • Στοιχεία τρέχοντος τραπεζικού λογαριασμού  

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• Διεύθυνση  

• Ιστορικό προηγούμενων δόλιων απαιτήσεων  

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης  

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, επαγγελματική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου εργασίας, αριθμός τηλεφώνου εργασίας, θέση 

εργασίας 

Εμπορική προώθηση • Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/κατάλογος καταχωρίσεων εμπορικής προώθησης, 

αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, 

διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 14 

KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων  Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Επισκέπτες γραφείου • Όνομα, θέση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

αριθμός τηλεφώνου, βιντεοεπιτήρηση, διατροφικές προτιμήσεις 

(για εκδηλώσεις), δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται 

προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2020 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 5:  Τσεχία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Ο ασφαλισμένος 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα 

• διεύθυνση 

• αριθμός τηλεφώνου 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφάλισης 

• σχέση με τον ασφαλισμένο 

• αναλυτικά στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεις της κάλυψης κ.λπ. 

• προηγούμενες απαιτήσεις 

• δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο 

• ημερομηνία γέννησης 

• ιστορικό ασφαλιστικών απαιτήσεων 

• βεβαίωση αριθμού κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. ασφάλιση οχήματος, 

ασφάλιση προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας) 

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

ασφάλιση ευθύνης διοίκησης), 

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. ασφάλιση θανάτου, ασφάλιση 

αναπηρίας, ασφάλιση υπεξαίρεσης) 

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(ασφάλιση ζωής προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας) 

• δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιστορικό χρήσης φαρμάκων και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές 

συνήθειες (π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη 

ασφάλιση ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, 

περιουσίας & ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας) 

• δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα – π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

καταδίκες που δεν έχουν παραγραφεί [ασφάλιση ευθύνης διοίκησης 

(εξαιρετικές περιπτώσεις), ασφάλιση προσώπων υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας] 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Οικονομικά στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για τιμολόγηση 

Εμπορική προώθηση • όνομα 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• ενδιαφέροντα/εργασίες στον προωθητικό κατάλογο 

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων 

διαδικτυακών πληροφοριών σχετικά με τη διεύθυνση Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Ο αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου 

• σχέση με τον ασφαλισμένο 

• αναλυτικά στοιχεία του ασφαλιστηρίου, όπως το ποσό ασφάλισης, οι 

εξαιρέσεις της κάλυψης κλπ. 

• προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία απαίτησης • αναλυτικά στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, 

στοιχεία του τηλεφώνου και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) 

κινητού σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), 

βεβαίωση του αριθμού κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση 

οχήματος, Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• δεδομένα υγείας - π.χ. πληροφορίες σχετικά με τραυματισμούς, 

ιατρική γνωμάτευση 

• δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού πληρωμής 

Δεδομένα για την 

καταπολέμηση της 

διαφθοράς 

• διεύθυνση 

• ιστορικό δόλιων απαιτήσεων 

• αναλυτικά στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. καταδίκες που δεν 

έχουν παραγραφεί 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα 

• επαγγελματική διεύθυνση 

• επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου 

• θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • όνομα 

• θέση εργασίας 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/εργασίες στον προωθητικό κατάλογο 

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων 

διαδικτυακών πληροφοριών σχετικά με τη διεύθυνση Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου  (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες • όνομα 

• θέση εργασίας 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• αριθμός τηλεφώνου 

• αρχεία κάμερας ασφαλείας 

• δεδομένα σχετικά με αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 6:  Δανία - Ελληνικά  

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

• Δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο 

• Ημερομηνία γέννησης 

• Ιστορικό απαιτήσεων 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών) 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας) 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, ιατρικό 

ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας -  SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

μη εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και 

Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)] 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, αρχείο 

αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού  Πρωτοκόλλου  (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των  εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία απαίτησης • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά  αδικήματα  - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• Διεύθυνση 

• Ιστορικό δόλιων απαιτήσεων 

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα – π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας 

• Αριθμοί τηλεφώνου εργασίας 

• Θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους 

• Αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες γραφείου • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις) 

• Δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 7:  Εσθονία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 
• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ., 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

• Δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο 

• Ημερομηνία γέννησης 

• Ιστορικό απαιτήσεων 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών) 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας) 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας -  SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, ιατρικό 

ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

μη εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και 

Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)] 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή δεδομένα της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, αρχεία 

αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία απαίτησης • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• Διεύθυνση 

• Ιστορικό δόλιων απαιτήσεων 

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας 

• Αριθμοί τηλεφώνου εργασίας 

• Θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους 

• Αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες γραφείου • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις) 

• Δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 24 

KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 8:  Φινλανδία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

• Δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο 

• Ημερομηνία γέννησης 

• Ιστορικό απαιτήσεων 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών) 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας) 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, ιατρικό 

ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας -  SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα  - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, μη εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών 

και Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)] 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, αρχείο 

αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία απαίτησης • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• Διεύθυνση 

• Ιστορικό δόλιων απαιτήσεων 

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας 

• Αριθμοί τηλεφώνου εργασίας 

• Θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους 

• Αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες γραφείου • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις) 

• Δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 9:  Γαλλία - Ελληνικά  

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου  
• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

• Δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο 

• Ημερομηνία γέννησης 

• Ιστορικό απαιτήσεων 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών) 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας) 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, ιατρικό 

ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

μη εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και 

Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)] 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, αρχείο 

αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία απαίτησης • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• Διεύθυνση 

• Ιστορικό δόλιων απαιτήσεων 

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας 

• Αριθμοί τηλεφώνου εργασίας 

• Θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους 

• Αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνση Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες Γραφείου • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις) 

• Δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 30 

KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 10:  Γερμανία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που συνήθως συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία ασφάλισης • αριθμός ασφάλισης, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

• στοιχεία της ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, 

• οι εξαιρέσεις της κάλυψης κ.λπ., προηγούμενες απαιτήσεις, 

• Δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο, 

• ημερομηνία γέννησης, 

• προηγούμενες απαιτήσεις, 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. για ασφάλιση αυτοκινήτου, 

ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. για 

ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών), 

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες [π.χ. για θάνατο, αναπηρία και 

δυσμένεια (ασφάλιση θανάτου, αναπηρίας και δυσμένειας)], 

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• δεδομένα που αφορούν την υγεία - π.χ. σωματική και πνευματική 

κατάσταση, ιατρικό ιστορικό και θεραπείες, σημαντικές προσωπικές 

συνήθειες (π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ), 

• δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα – π.χ. 

τροχαίες παραβάσεις, ποινικό μητρώο που δεν έχει απαλειφθεί 

Οικονομικά στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για σκοπούς τιμολόγησης 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που συνήθως συλλέγουμε 

Εμπορική προώθηση • όνομα, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

• έγγραφα τεκμηρίωσης της συγκατάθεσης για σκοπούς εμπορικής 

προώθησης ή 

• των αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής προώθησης, 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

Αιτούντες αποζημίωση 

Στοιχεία ασφάλισης 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφάλισης, 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• στοιχεία της ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιζόμενου 

ποσού, 

• οι εξαιρέσεις της κάλυψης κλπ., προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία της 

απαίτησης 
• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, 

• στοιχεία και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού σταθμού 

(αριθμός ΙΜΕΙ) του κινητού τηλεφώνου (για ασφάλιση κινητού 

τηλεφώνου), 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. για ασφάλιση οχήματος, 

ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• δεδομένα που αφορούν την υγεία – π.χ. στοιχεία τραυματισμού, 

ιατρική γνωμάτευση 

• δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα – π.χ. 

τροχαίες παραβάσεις, αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για 

πληρωμές 

Στοιχεία για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• διεύθυνση, ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, 

• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, 

• δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα – π.χ. 

τροχαίες παραβάσεις, ποινικό μητρώο που δεν έχει απαλειφθεί 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες, Επισκέπτες και Χρήστες, και Διαδικτυακός τόπος 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που συνήθως συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα, 

• διεύθυνση επιχείρησης (εφόσον πρόκειται για επιχείρηση) 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχείρησης (εφόσον 

πρόκειται για επιχείρηση) 

• αριθμοί τηλεφώνου, 

• θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

• έγγραφα τεκμηρίωσης της συγκατάθεσης για σκοπούς εμπορικής 

προώθησης ή της αντίρρησης στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων 

διαδικτυακών τραπεζικών πληροφοριών, της διεύθυνσης 

Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που 

συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• εικόνες από σύστημα βιντεοεπιτήρησης, 

• διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις), 

• πληροφορίες σχετικά με αναπηρία (προαιρετικές πληροφορίες) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 11:  Ελλάδα - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε  

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα,  

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστικής 

σύμβασης 

• Αριθμός ασφαλιστικής σύμβασης, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης,  

• στοιχεία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ.,  

• προηγούμενες απαιτήσεις,  

• Δεδομένα τηλεματικής   

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου  

• φύλο, ημερομηνία γέννησης, ιστορικό απαιτήσεων, 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ., ασφάλιση αυτοκινήτου, 

ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• προϋπηρεσία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. Ασφάλιση ευθύνης 

Διευθυντών και Εργαζομένων) 

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας και δυσφήμισης) 

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• Ευαίσθητα Δεδομένα 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) 

• (Συνδυασμένη ασφάλιση ατυχημάτων & υγείας, προστατευόμενων 

μελών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & ατυχημάτων) 

• [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Εργαζομένων (κατ’ εξαίρεση), 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)]  

Οικονομικά στοιχεία  • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για τη χρέωση  
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε  

Εμπορική προώθηση  • Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/εργασίες από τις καταχωρίσεις σε προωθητικούς 

καταλόγους, καταχώριση αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή 

υλικού εμπορικής προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου, 

διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφορίες που συλλέγονται από τη μηχανή αναζήτησης) 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστικής 

σύμβασης 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση)  

• Αριθμός ασφαλιστικής σύμβασης, σχέση με τον 

αντισυμβαλλόμενο/ασφαλισμένο, στοιχεία της ασφαλιστικής 

σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιζόμενου ποσού, των 

εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ., προηγούμενες απαιτήσεις  

Δεδομένα απαίτησης  • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

κινητού τηλεφώνου και αριθμός IMEI [διεθνής ταυτότητα 

(εξοπλισμού) κινητού σταθμού] (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), 

αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ., ασφάλιση αυτοκινήτου, 

ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth). 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση   

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή  

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

απάτης  

• Διεύθυνση, ιστορικό εικονικών απαιτήσεων, στοιχεία του 

συμβάντος στο οποίο βασίζεται η απαίτηση 

Επιχειρηματικοί Εταίροι/Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, διεύθυνση εργασίας, επαγγελματική διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικοί αριθμοί τηλεφώνου, 

θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/εργασίες καταχώρισης σε προωθητικούς καταλόγους, 

καταχώριση αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου, 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τη μηχανή αναζήτησης] 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε  

Επισκέπτες γραφείου  • Όνομα, θέση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφίες, διατροφικές προτιμήσεις (για 

εκδηλώσεις), δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται 

προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019  
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Μέρος 12:  Ουγγαρία – Ελληνικά  

Κατηγορία δεδομένων Φύση των πληροφοριών που εν γένει συλλέγουμε  

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

• στοιχεία του περιεχομένου του ασφαλιστηρίου, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού ασφάλισης, των εξαιρέσεων της 

κάλυψης κ.λπ., ιστορικό απαιτήσεων, 

• Δεδομένα Τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο, 

• ημερομηνία γέννησης, 

• ιστορικό απαιτήσεων, 

• αριθμός πινακίδας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, ασφάλιση 

ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών), 

• δημόσιες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, αναπηρίας, 

δυσμένειας), 

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, κατασκευές, κατάσταση, 

ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας (Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth), 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό, επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση ατυχημάτων 

& υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & ατυχημάτων, 

ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, μη παραγραφείσες καταδικαστικές αποφάσεις [Ασφάλιση 

ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL 

High Net Worth)] 
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Κατηγορία δεδομένων Φύση των πληροφοριών που εν γένει συλλέγουμε  

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν εσείς καταβάλλετε το 

ασφάλιστρο) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που απαιτείται για 

την τιμολόγηση 

Εμπορική προώθηση • όνομα, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/εγγραφές σε προωθητικούς καταλόγους, 

• άδειες ή παράπονα σχετικά με προωθητικό υλικό, 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου, [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• στοιχεία του περιεχομένου του ασφαλιστηρίου, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού ασφάλισης, των εξαιρέσεων της 

κάλυψης κ.λπ., 

• ιστορικό απαιτήσεων 

Στοιχεία της 

Απαίτησης 
• Περιγραφή του ατυχήματος που προκάλεσε την απαίτηση, αριθμός 

πινακίδας οχήματος, στοιχεία και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) 

κινητού σταθμού (αριθμός IMEI) του τηλεφώνου (Ασφάλιση κινητού 

τηλεφώνου),  

• αριθμός πινακίδας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση 

ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth)  

• Δεδομένα υγείας - π.χ. περιγραφή τραυματισμού, ιατρικό ιστορικό  

• Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, πρακτικά της αστυνομίας 

Οικονομικά Στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Απαιτούμενα 

δεδομένα για την 

Πρόληψη της Απάτης 

• διεύθυνση, 

• προηγούμενες αβάσιμες απαιτήσεις, 

• στοιχεία του συμβάντος που οδήγησε στην απαίτηση, 

• Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες - π.χ. μη παραγραφείσες 

καταδικαστικές αποφάσεις  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 38 

KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Φύση των πληροφοριών που εν γένει συλλέγουμε  

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα,  

• διεύθυνση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας,  

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας,  

• θέση εργασίας  

Εμπορική προώθηση • όνομα,  

• θέση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

• ενδιαφέροντα/εγγραφές σε προωθητικούς καταλόγους,  

• άδειες ή παράπονα σχετικά με προωθητικό υλικό,  

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού].  

Επισκέπτες • όνομα,  

• θέση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

• αριθμός τηλεφώνου,  

• υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV),  

• ζητηθέν μενού (για εκδηλώσεις),  

• αναπηρία (προαιρετικά)  

Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019 
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Μέρος 13:  Ιρλανδία - Ελληνικά  

Κατηγορία δεδομένων Φύση των πληροφοριών που εν γένει συλλέγουμε  

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

• στοιχεία του περιεχομένου του ασφαλιστηρίου, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού ασφάλισης, των εξαιρέσεων της 

κάλυψης κ.λπ., προηγούμενες απαιτήσεις, 

• Δεδομένα Τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο, 

• ημερομηνία γέννησης, 

• ιστορικό απαιτήσεων, 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση 

ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών), 

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας), 

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• Δεδομένα υγείας – π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό, επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (Συνδυασμένη ασφάλιση ατυχημάτων 

& υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & ατυχημάτων, 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα ποινικού χαρακτήρα – π.χ. τροχαίες παραβάσεις, μη 

εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών 

(σε εξαιρετικές περιπτώσεις), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 
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Κατηγορία δεδομένων Φύση των πληροφοριών που εν γένει συλλέγουμε  

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

Εμπορική προώθηση • όνομα, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ., 

• προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία της 

Απαίτησης 
• Περιγραφή του γενεσιουργού ατυχήματος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου),  

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση 

ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας -  SPL High Net Worth)  

• Δεδομένα υγείας - π.χ. περιγραφή τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά Στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Απαιτούμενα 

δεδομένα για την 

Πρόληψη της Απάτης 

• διεύθυνση, 

• ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, 

• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα – π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες  

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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Κατηγορία δεδομένων Φύση των πληροφοριών που εν γένει συλλέγουμε  

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα,  

• διεύθυνση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας,  

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας,  

• θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • όνομα,  

• θέση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους,  

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης,  

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού].  

Επισκέπτες • όνομα,  

• θέση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

• αριθμοί τηλεφώνου,   

• εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV),  

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις),  

• δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά)  

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 
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Μέρος 14:  Ιταλία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα, 

• επώνυμο, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ., 

• προηγούμενες απαιτήσεις, 

• Δεδομένα Τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο, 

• ημερομηνία γέννησης, 

• ιστορικό απαιτήσεων, 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος), 

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών), 

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας), 

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση πυρός, Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, ασφάλιση ζωής 

με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – 

SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

μη εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και 

Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)]  
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για τιμολόγηση 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• όνομα,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους,  

• αρχείο εγκρίσεων ή αντιρρήσεων εμπορικής προώθησης,  

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων 

στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης 

Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που 

συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ., 

• προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία Απαίτησης • στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής 

με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – 

SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, αστυνομικές εκθέσεις   

Οικονομικά Στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• διεύθυνση 

• ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, 

• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα ή εμπορική επωνυμία, 

• διεύθυνση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας, 

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας, 

• θέση εργασίας  

Εμπορική προώθηση • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού]  

Επισκέπτες Γραφείου • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), 

• διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις), 

• δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019 
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Μέρος 15:  Λετονία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Περιγραφή των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα, 

• επώνυμο, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Ασφαλιστήριο • αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

• στοιχεία ασφαλιστηρίου, 

• συμπεριλαμβανομένου του ποσού ασφάλισης, των εξαιρέσεων της 

κάλυψης κ.λπ. 

• προηγούμενες αιτήσεις, 

• Δεδομένα τηλεματικής 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Περιγραφή των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Πληροφορίες • φύλο, 

• ημερομηνία γέννησης, 

• ιστορικό απαιτήσεων, 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (για παράδειγμα, ασφάλιση 

οχήματος, Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας), 

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση μελών διοικητικού συμβουλίου και στελεχών), 

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας και ζημίας φήμης), 

• κατάλογος εξαρτημάτων, ανέγερση ακινήτων, υλική κατάσταση, 

ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας (Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας), 

• Δεδομένα υγείας, π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (Συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας), 

• Στοιχεία ποινικών μητρώων, π.χ. τροχαίες παραβάσεις κατά την 

οδήγηση οχήματος, μη εκτιθείσες καταδίκες [ασφάλιση ευθύνης 

μελών διοικητικού συμβουλίου και στελεχών (κατ’ εξαίρεση), 

ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας] 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο λήπτης της 

ασφάλισης) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται 

για την έκδοση τιμολογίου 

Οικονομικά στοιχεία • όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα / κατάλογος αποστολής προωθητικού υλικού, 

Δυνητικά ασφαλισμένοι και ασφαλισμένοι 

Αιτών αποζημίωση 

(εξαιρούμενων των 

τρίτων που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• δεδομένα ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• προηγούμενες απαιτήσεις 
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Κατηγορία δεδομένων Περιγραφή των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία των 

απαιτήσεων 
• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) 

• (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός κυκλοφορίας οχήματος 

(π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

καταπολέμηση της 

απάτης 

• διεύθυνση, 

• ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, 

• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα, 

• διεύθυνση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας, 

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας, 

• θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδιαφέροντα/ προωθητικοί 

κατάλογοι, 

• καταχωρισμένες άδειες ή αντιρρήσεις σε προωθητικές επικοινωνίες, 

στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 
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Κατηγορία δεδομένων Περιγραφή των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Επισκέπτες γραφείου • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• εικόνες από σύστημα βιντεοεπιτήρησης, 

• διατροφικές επιλογές (για εκδηλώσεις), 

• δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται εθελοντικά) 

Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019 
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KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 16:  Λιθουανία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και ενεργοί Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα, 

• επώνυμο, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφαλιστηρίου,  

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης,  

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ.,  

• προηγούμενες απαιτήσεις,  

• δεδομένα τηλεματικής 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο,  

• ημερομηνία γέννησης,  

• ιστορικό απαιτήσεων,  

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση 

ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth),  

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών),  

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας),  

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth),  

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

μη εκτιθείσες καταδίκες 

• [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)] 

Οικονομικά Στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για τιμολόγηση 

Εμπορική προώθηση • Αριθμός ασφαλιστηρίου, σχέση με τον λήπτη της 

ασφάλισης/ασφαλισμένο, στοιχεία του ασφαλιστηρίου, 

συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεων 

της κάλυψης κλπ., προηγούμενες απαιτήσεις 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούμενων των 

τρίτων που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ., 

• προηγούμενες απαιτήσεις 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία Απαίτησης • στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

μη εκτιθείσες καταδίκες 

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• διεύθυνση, 

• ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, 

• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα, 

• επώνυμο, 

• διεύθυνση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας, 

• αριθμός τηλεφώνου εργασίας, 

• θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • όνομα, 

• επώνυμο, 

• θέση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους 

• αρχεία συγκαταθέσεων ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, δεδομένα διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων διαδικτυακών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Επισκέπτες γραφείου • όνομα, 

• επώνυμο, 

• θέση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), διατροφικές 

προτιμήσεις (για εκδηλώσεις), 

• δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019 
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Μέρος 17:  Κάτω Χώρες - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία (προσωπικά σας δεδομένα) που κατά κανόνα 

συλλέγουμε/ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• Αριθμός ασφαλιστηρίου, σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ., προηγούμενες 

απαιτήσεις,  

• Δεδομένα τηλεματικής  

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο, ημερομηνία γέννησης, ιστορικό απαιτήσεων,  

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση μοτοσικλέτας, 

Ειδική ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας)  

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (π.χ. ασφάλιση 

ευθύνης διευθυντή), 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας και απώλειας της τιμής), 

• Σύνοψη περιουσιακών στοιχείων, διάρθρωση ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος, υλική κατάσταση, πυροπροστασία και προστασία 

αξίας (Ειδική ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL Very Wealthy),  

•  Δεδομένα υγείας – π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και θεραπείες, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (Συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας 

& ατυχημάτων, Ειδική ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL Very Wealthy)  

• Στοιχεία ποινικού μητρώου - π.χ. Τροχαίες παραβάσεις, 

καταδίκες που δεν έχουν παραγραφεί [Ασφάλιση οδηγού (κατ’ 

εξαίρεση), Ειδική ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας (SPL Very Wealthy)]  

Οικονομικά στοιχεία  • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος 

πληρωμής του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής σας 

κάρτας που χρησιμοποιείται για σκοπούς τιμολόγησης  
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία (προσωπικά σας δεδομένα) που κατά κανόνα 

συλλέγουμε/ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία 

Εμπορική προώθηση • Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

αρχείο συγκαταθέσεων ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, 

της διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου (εκτός 

από τρίτους που 

εγείρουν απαίτηση)  

• Αριθμός ασφαλιστηρίου, σχέση με τον λήπτη της 

ασφάλισης/ασφαλισμένο, στοιχεία του ασφαλιστηρίου 

συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιζόμενου ποσού, των 

εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ., προηγούμενες απαιτήσεις  

Στοιχεία απαίτησης  • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), 

αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση μοτοσικλέτας, 

Ειδική ασφάλιση ζωής προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας 

– SPL Very Wealthy)  

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρικές 

γνωματεύσεις  

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, δικαστικές αποφάσεις  

Οικονομικά στοιχεία  • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για 

την πληρωμή 

Στοιχεία για την 

καταπολέμηση της 

απάτης  

• Διεύθυνση, ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, στοιχεία του 

γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης  

• Στοιχεία ποινικών μητρώων - π.χ. μη εκτιθείσες καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου εργασίας, αριθμός/-οί τηλεφώνου εργασίας, 

τμήμα/ιδιότητα  

Εμπορική προώθηση • Όνομα, θέση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

αρχείο συγκαταθέσεων ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, 

της διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού]  
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία (προσωπικά σας δεδομένα) που κατά κανόνα 

συλλέγουμε/ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία 

Επισκέπτες γραφείου  •  Όνομα, θέση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

αριθμός τηλεφώνου, υλικό από κάμερα ασφαλείας, διατροφικές 

προτιμήσεις (για εκδηλώσεις) 

• Δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 
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Μέρος 18:  Νορβηγία - Ελληνικά  

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

• Δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο 

• Ημερομηνία γέννησης 

• Ιστορικό απαιτήσεων 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών) 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας) 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, ιατρικό 

ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

μη εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και 

Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)] 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, αρχείο 

αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία απαίτησης • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• Διεύθυνση 

• Ιστορικό δόλιων απαιτήσεων 

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας 

• Αριθμοί τηλεφώνου εργασίας 

• Θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους 

• Αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες γραφείου • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις) 

• Δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 59 

KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Μέρος 19:  Πολωνία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία των τυπικών πληροφοριών που συλλέγουμε 

Δυνητικά Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • ονοματεπώνυμο, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

• αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστήριο, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού ασφάλισης, των εξαιρέσεων της 

κάλυψης κλπ. 

• ιστορικό απαιτήσεων, 

• Δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο, 

• ημερομηνία γέννησης, 

• ιστορικό απαιτήσεων, 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. ασφάλιση οχήματος, ασφάλιση 

ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας), 

• προϋπηρεσία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. Ασφάλιση ευθύνης 

μελών διοικητικού συμβουλίου και διευθυντών), 

• δημόσιες πληροφορίες (π.χ. ασφάλιση λόγω θανάτου, αναπηρίας, 

ζημίας φήμης) 

• πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας), 

• Πληροφορίες για την υγεία - π.χ. σωματική και πνευματική 

κατάσταση, ιατρικό ιστορικό και ιστορικό θεραπειών, περιγραφή 

σημαντικών κακών συνηθειών (π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) 

(συνδυασμένη ασφάλιση ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και 

ταξιδιού, περιουσίας & ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο 

ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας), 

• Στοιχεία ποινικού μητρώου - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, καταδίκες 

που δεν έχουν παραγραφεί [ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και μελών 

διοικητικού συμβουλίου (σε εξαιρετικές περιστάσεις), ασφάλιση ζωής 

με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας] 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία των τυπικών πληροφοριών που συλλέγουμε 

Οικονομικά στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε συνασφαλιζόμενος, 

υπόχρεος πληρωμής του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής 

κάρτας που χρησιμοποιείται για πληρωμές 

Εμπορική προώθηση • ονοματεπώνυμο, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/προσθήκες σε καταλόγους αποστολής μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• κατάλογος συγκαταθέσεων και αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούμενων των 

τρίτων που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστήριο, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού ασφάλισης, των εξαιρέσεων της 

κάλυψης κ.λπ. 

• ιστορικό απαιτήσεων 

Στοιχεία απαίτησης • αναλυτικά στοιχεία της απαίτησης, 

• συμβάν, 

• πληροφορίες για το κινητό τηλέφωνο και την διεθνή ταυτότητα 

(εξοπλισμού) κινητού σταθμού (αριθμός IMEI) (ασφάλιση κινητού 

τηλεφώνου), 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. ασφάλιση οχήματος, ασφάλιση 

ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας), 

• Πληροφορίες για την υγεία - π.χ. πληροφορίες για τραυματισμό, 

ιατρικά αρχεία 

• Στοιχεία ποινικού μητρώου - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για πληρωμές 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία των τυπικών πληροφοριών που συλλέγουμε 

Δεδομένα για την 

καταπολέμηση της 

οικονομικής απάτης 

• διεύθυνση, 

• ιστορικό ασφαλιστικής απάτης, 

• αναλυτικά στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, 

• Στοιχεία ποινικού μητρώου - π.χ. καταδίκες που δεν έχουν 

παραγραφεί 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία επικοινωνίας • ονοματεπώνυμο, 

• επαγγελματική διεύθυνση, 

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας, 

• θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • ονοματεπώνυμο, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/προσθήκες σε καταλόγους αποστολής μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• κατάλογος συγκαταθέσεων και αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες γραφείου • ονοματεπώνυμο, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• υλικό βιντεοεπιτήρησης από την επίσκεψη του Επισκέπτη, 

• διατροφικές προτιμήσεις (για πάρτι και εκδηλώσεις), 

• δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά), 

Ενημέρωση: [ ] Νοεμβρίου 2019 
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Μέρος 20:  Πορτογαλία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε στην 

Chubb 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα,  

• διεύθυνση,  

• αριθμός τηλεφώνου,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφαλιστηρίου,  

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης,  

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ.,  

• προηγούμενες απαιτήσεις,  

• δεδομένα τηλεματικής 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 63 
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Κατηγορία δεδομένων Στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε στην 

Chubb 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο,  

• ημερομηνία γέννησης,  

• ιστορικό απαιτήσεων,  

• πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. ασφάλιση οχήματος, ασφάλιση 

ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας),  

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

ασφαλιστήρια ευθύνης διευθυντών και στελεχών),  

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. ασφαλιστήρια θανάτου, 

αναπηρίας και δυσμένειας), 

• κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένα ασφαλιστήρια 

ατυχημάτων & υγείας, ασφαλιστήρια συγγενών, ασφαλιστήρια ζωής 

και ασφαλιστήρια ταξιδιού, ασφαλιστήρια περιουσίας & ατυχημάτων, 

ασφαλιστήρια ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, μη εκτιθείσες καταδίκες [ασφαλιστήρια ευθύνης 

διευθυντών και στελεχών (κατ’ εξαίρεση), ασφαλιστήρια ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας] 

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για σκοπούς τιμολόγησης 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• όνομα,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους,  

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 
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Κατηγορία δεδομένων Στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε στην 

Chubb 

Αιτούντες αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου,  

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο,  

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 

ασφαλιζόμενου ποσού, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ.,  

• προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία Απαίτησης • στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης,  

• στοιχεία του κινητού τηλεφώνου και διεθνής ταυτότητα 

(εξοπλισμού) κινητού σταθμού (αριθμός IMEI) (ασφαλιστήρια 

κινητού τηλεφώνου), 

• πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. ασφαλιστήρια οχήματος, 

ασφαλιστήρια ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας) 

• δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση  

• δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις  

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή  

Πρόληψη και 

καταπολέμηση της 

απάτης 

• διεύθυνση, ιστορικό δόλιων απαιτήσεων,  

• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης  

• δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες  

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα,  

• διεύθυνση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας,  

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας,  

• θέση εργασίας  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 65 

KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.741.632 

Κατηγορία δεδομένων Στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε στην 

Chubb 

Εμπορική προώθηση • όνομα,  

• θέση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδιαφέροντα 

/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους,  

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης,  

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού]  

Επισκέπτες γραφείου • όνομα,  

• θέση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου,  

• εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV),  

• διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις), δεδομένα που αφορούν 

αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά)  

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 
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Μέρος 21:  Ρουμανία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα,  

• διεύθυνση,  

• αριθμός τηλεφώνου,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφαλιστηρίου,  

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης,  

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ.,  

• προηγούμενες απαιτήσεις,  

• δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο, 

• ημερομηνία γέννησης, 

• ιστορικό απαιτήσεων, 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και στελεχών), 

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας), 

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, κατασκευών, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth), 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

ποινές άνευ αναστολής [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και 

Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth)  
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή δεδομένα της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για τιμολόγηση 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• όνομα,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους,  

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης,  

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ., 

• προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία Απαίτησης • στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, πληροφορίες 

για το τηλέφωνο και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth) 

• δεδομένα υγείας – π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις   

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Πρόληψη και 

καταπολέμηση της 

απάτης 

• διεύθυνση, 

• ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, 

• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• δεδομένα ποινικού χαρακτήρα - π.χ. ποινές άνευ αναστολής 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία των πληροφοριών που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • όνομα, 

• διεύθυνση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας, 

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας, 

• θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, 

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, 

• στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνση Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες γραφείου • όνομα, 

• θέση εργασίας, 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), 

• διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις), 

• δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019 
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Μέρος 22:  Σλοβακία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Μελλοντικοί Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• Όνομα 

• Διεύθυνση 

• αριθμός τηλεφώνου 

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 
• αριθμός ασφαλιστηρίου,  

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, στοιχεία του ασφαλιστηρίου, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού ασφάλισης, των εξαιρέσεων της 

κάλυψης κ.λπ.,  

• προηγούμενες απαιτήσεις,  

• Δεδομένα Τηλεματικής 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• φύλο,  

• ημερομηνία γέννησης,  

• ιστορικό απαιτήσεων,  

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση 

ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας – SPL High Net Worth insurance),  

• επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και εκπροσώπων),  

• δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. ασφάλιση θανάτου και 

αναπηρίας),  

• κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας), 

• Ευαίσθητα Δεδομένα 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, 

ιατρικό ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες 

(π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) 

• (συνδυασμένη ασφάλιση ατυχημάτων & υγείας, ασφάλιση 

επαγγελματικής ευθύνης, ασφάλιση ζωής και ταξιδιού, ασφάλιση 

περιουσίας και ευθύνης, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth 

insurance) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, μη εκτιθείσες καταδίκες [ασφάλιση ευθύνης διευθυντών 

(κατ’ εξαίρεση)],  

• Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth insurance) 

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για την πληρωμή του 

ασφαλίστρου του ασφαλιστηρίου 

Εμπορική προώθηση • διεύθυνση,  

• ιστορικό δόλιων απαιτήσεων,  

• στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα ποινικού χαρακτήρα - π.χ. μη εκτιθείσες καταδίκες 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Μελλοντικοί Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία 

Ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούμενων των 

τρίτων που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• όνομα,  

• διεύθυνση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας,  

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας,  

• θέση εργασίας 

Στοιχεία Απαίτησης • όνομα,  

• θέση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

• καταχωρίσεις ενδιαφερόντων / προωθητικοί κατάλογοι,  

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Οικονομικά Στοιχεία • στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

καταπολέμηση της 

απάτης 

• διεύθυνση, ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, στοιχεία γενεσιουργού 

συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες   

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
• όνομα,  

• διεύθυνση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας,  

• αριθμοί τηλεφώνου εργασίας,  

• θέση εργασίας 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Εμπορική προώθηση • όνομα,  

• θέση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

• καταχωρίσεις ενδιαφερόντων/ προωθητικοί κατάλογοι,  

• αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτης • όνομα,  

• θέση εργασίας,  

• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου,  

• εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV),  

• διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις),  

• δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019 
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Μέρος 23:  Σλοβενία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, 

• Διεύθυνση, 

• Αριθμός τηλεφώνου, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου 

• Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 

• Η σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης, 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης, κλπ., 

• Προηγούμενες απαιτήσεις, 

• Δεδομένα τηλεματικής. 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο, ημερομηνία γέννησης, ιστορικό απαιτήσεων, 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, 

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

διευθυντής ή στέλεχος), 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. θάνατος και αναπηρία), 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας, 

• Πληροφορίες για την υγεία - π.χ. σωματική και πνευματική 

κατάσταση, προηγούμενη ιατρική και φυσική κατάσταση του 

προσώπου και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ), 

• Δεδομένα ποινικών αδικημάτων – π.χ. τροχαίες παραβάσεις, ποινές 

φυλάκισης που δεν έχουν εκτιθεί [ασφάλιση ευθύνης διευθυντών 

και στελεχών (κατ’ εξαίρεση)]. 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την πληρωμή. 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Εμπορική προώθηση • Όνομα, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• Αγοραστικά ενδιαφέροντα, 

• Αρχείο των αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων 

στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης 

Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που 

συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού]. 

Αιτούντες αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου 

(εξαιρουμένων τρίτων 

αιτούντων 

αποζημίωση) 

• αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 

• σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, 

• στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης, κλπ., 

• προηγούμενες απαιτήσεις. 

Στοιχεία της 

απαίτησης 
• στοιχεία της πραγματικής κατάστασης επί της οποίας βασίζεται η 

απαίτηση, αναλυτικά στοιχεία της διαβίβασης, ο αριθμός μονάδας 

και η διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού σταθμού (αριθμός 

IMEI) (ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), ο αριθμός κυκλοφορίας 

οχήματος, 

• Ιατρικές πληροφορίες - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική 

γνωμάτευση, 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, αστυνομικές εκθέσεις. 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή. 

Δεδομένα για την 

πρόληψη της απάτης 
• Διεύθυνση, 

• Ιστορικό δόλιων απαιτήσεων, 

• Στοιχεία των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η 

απαίτηση, 

• Πληροφορίες για ποινικά αδικήματα – π.χ. ποινές φυλάκισης που 

δεν έχουν εκτιθεί. 

• Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα, 

• Διεύθυνση εργασίας, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας, 

• Αριθμός τηλεφώνου εργασίας, 

• Θέση εργασίας. 

Εμπορική προώθηση • Όνομα, 

• Θέση εργασίας, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• Αγοραστικά ενδιαφέροντα, 

• Αρχείο των αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού 

εμπορικής προώθησης, 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων 

στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνση 

Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που 

συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού]. 

Επισκέπτης γραφείου • Όνομα, 

• Θέση εργασίας, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• Αριθμός τηλεφώνου, 

• Υλικό από βιντεοεπιτήρηση, 

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις), 

• Πληροφορίες σχετικά με αναπηρία (παρέχονται σε προαιρετική 

βάση). 

Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019 
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Μέρος 24:  Ισπανία - Ελληνικά 

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

• Δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο 

• Ημερομηνία γέννησης 

• Ιστορικό απαιτήσεων 

• αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος) 

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών) 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας) 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας  

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, ιατρικό 

ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (Συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

μη εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και 

Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας]  

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, αρχείο 

αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία απαίτησης • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα – π.χ. τροχαίες 

παραβάσεις, αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• Διεύθυνση 

• Ιστορικό δόλιων απαιτήσεων 

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας 

• Αριθμοί τηλεφώνου εργασίας 

• Θέση εργασίας 
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Εμπορική προώθηση • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους 

• Αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες γραφείου • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις) 

• Δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: [*****] 
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Μέρος 25:  Σουηδία - Ελληνικά  

Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Υποψήφιοι Ασφαλισμένοι και Ασφαλισμένοι 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 
• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κ.λπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

• Δεδομένα τηλεματικής 

Προσωπικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση 

του κινδύνου 

• Φύλο 

• Ημερομηνία γέννησης 

• Ιστορικό απαιτήσεων 

• Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, 

Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Επαγγελματική εμπειρία ή βιογραφικό σημείωμα (CV) (π.χ. 

Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών) 

• Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. Ασφάλιση θανάτου, 

αναπηρίας, δυσμένειας) 

• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση ακινήτων, υλική 

κατάσταση, ασφάλεια, πυροπροστασία και προστασία αξίας 

(Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής 

οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας - π.χ. σωματική και πνευματική κατάσταση, ιατρικό 

ιστορικό και επεμβάσεις, συναφείς προσωπικές συνήθειες (π.χ. 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) (συνδυασμένη ασφάλιση 

ατυχημάτων & υγείας, συγγενών, ζωής και ταξιδιού, περιουσίας & 

ατυχημάτων, ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL High Net Worth) 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

μη εκτιθείσες καταδίκες [Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και 

Στελεχών (κατ’ εξαίρεση), Ασφάλιση ζωής με ενιαίο ασφάλιστρο 

προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας (SPL High Net Worth)] 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν είστε ο υπόχρεος πληρωμής 

του ασφαλίστρου) ή στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που 

χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

Στοιχεία εμπορικής 

προώθησης 
• Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους, αρχείο 

αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης, στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

[συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ηλεκτρονικών λογαριασμών, της 

διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και 

πληροφοριών που συλλέγονται από τον περιηγητή ιστού] 

Αιτών αποζημίωση 

Στοιχεία 

ασφαλιστηρίου 

(εξαιρούνται οι τρίτοι 

που αιτούνται 

αποζημίωση) 

• Αριθμός ασφαλιστηρίου 

• Σχέση με τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο 

• Στοιχεία του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 

ασφάλισης, των εξαιρέσεων της κάλυψης κλπ. 

• Προηγούμενες απαιτήσεις 

Στοιχεία απαίτησης • Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης, στοιχεία 

χειροσυσκευής και διεθνής ταυτότητα (εξοπλισμού) κινητού 

σταθμού (αριθμός IMEI) (Ασφάλιση κινητού τηλεφώνου), αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος (π.χ. Ασφάλιση οχήματος, Ασφάλιση ζωής με 

ενιαίο ασφάλιστρο προσώπου υψηλής οικονομικής επιφάνειας – SPL 

High Net Worth) 

• Δεδομένα υγείας – π.χ. στοιχεία τραυματισμού, ιατρική γνωμάτευση 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. τροχαίες παραβάσεις, 

αστυνομικές εκθέσεις 

Οικονομικά στοιχεία • Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή 

Δεδομένα για την 

Καταπολέμηση της 

Απάτης 

• Διεύθυνση 

• Ιστορικό δόλιων απαιτήσεων 

• Στοιχεία του γενεσιουργού συμβάντος της απαίτησης 

• Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα - π.χ. μη εκτιθείσες 

καταδίκες 

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες και Επισκέπτες 
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Κατηγορία δεδομένων Ειδικότερα στοιχεία που κατά κανόνα συλλέγουμε 

Στοιχεία επικοινωνίας • Όνομα 

• Διεύθυνση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας 

• Αριθμοί τηλεφώνου εργασίας 

• Θέση εργασίας 

Εμπορική προώθηση • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Ενδιαφέροντα/καταχωρίσεις σε προωθητικούς καταλόγους 

• Αρχείο αδειών ή αντιρρήσεων στην αποστολή υλικού εμπορικής 

προώθησης 

• Στοιχεία του διαδικτυακού τόπου [συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

ηλεκτρονικών λογαριασμών, της διεύθυνσης Διαδικτυακού 

Πρωτοκόλλου (IP address) και πληροφοριών που συλλέγονται από 

τον περιηγητή ιστού] 

Επισκέπτες γραφείου • Όνομα 

• Θέση εργασίας 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 

• Διατροφικές προτιμήσεις (για εκδηλώσεις) 

• Δεδομένα που αφορούν αναπηρία (παρέχονται προαιρετικά) 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 

 


