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1. Ποιος θα χρησιµοποιήσει τα Προσωπικά Δεδοµένα σας

Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιµοποιήσει τα Προσωπικά Δεδοµένα σας µε την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδοµένων 
(Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στην παρακάτω διεύθυνση:

Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40

117 45 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108096100

email: info@generali.gr

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά µε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδοµένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδή
ποτε δικαίωµά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά µε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε 
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων (Data Protection Officer) µας είτε στο email: dpo@generali.gr. είτε µε επιστολή στη διεύθυνση 
της Generali µε την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων.

2. Πώς θα χρησιµοποιήσουµε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας

Η Generali θα χρησιµοποιήσει τα προσωπικά σας δεδοµένα: 

1. για την εκτίµηση (underwriting), αντασφάλιση, και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου και τον καθορισµό του ασφαλίστρου

2. για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου

3. για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης, του ελέγχου και του

διακανονισµού της ασφαλιστικής αποζηµίωσης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου

4. για να σας ενηµερώσει για θέµατα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας (ανανέωση, προθεσµία εξόφλησης, κλπ.) και για να ζητή

σει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Generali

5. για τη συµµόρφωση της Generali µε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συµπε

ριλαµβανοµένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, της πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από

παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας

6. για την καταπολέµηση της ασφαλιστικής απάτης

Στις περιπτώσεις 1), 2) και 3) ανωτέρω, νοµική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδοµένων είναι η εκτέλεση των 
αναγκαίων προσυµβατικών ενεργειών και η εκπλήρωση των όρων του ασφαλιστηρίου σας, εάν αυτό καταρτιστεί (άρθρο 6 § 1 
(β) του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών Προσωπικών Δεδοµένων σας, 
που αφορούν στην υγεία σας, γίνεται µόνο µε τη ρητή συγκατάθεσή σας, στη βάση της διάταξης του άρθρου 9 § 2 (α) του 
ΓΚΠΔ.  Στις περιπτώσεις 4) και 6) ανωτέρω, η επεξεργασία γίνεται στη βάση της διάταξης του άρθρου 6 § 1 (στ) του ΓΚΠΔ, 
για την ικανοποίηση εννόµων συµφερόντων της Generali. Στην περίπτωση 5) ανωτέρω, νοµική βάση της επεξεργασίας των 
Προσωπικών σας Δεδοµένων είναι η συµµόρφωση της Generali µε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νοµοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 § 1 (γ) του ΓΚΠΔ.   

3. Ποια Προσωπικά Δεδοµένα χρησιµοποιούµε

Θα επεξεργαστούµε µόνο Προσωπικά Δεδοµένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόµενους σκοπούς. Συγκε

κριµένα, η Generali θα επεξεργαστεί:

1. Τα στοιχεία ταυτοποίησής σας (ονοµατεπώνυµο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ.)

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κλπ.)

3.  Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασµού (IBAN) ή της πιστωτικής κάρτας σας

4.  Στοιχεία αναφορικά µε το εισόδηµά σας (εκκαθαριστικό, κλπ.)

5.  Στην περίπτωση της διαδικασίας ανάληψης κινδύνου, το ιατρικό σας ιστορικό σύµφωνα µε τις απαντήσεις σας στο ερωτηµατο
λόγιο που συµπληρώσατε στην αίτησή σας ή και τυχόν ιατρικές ή διαγνωστικές εξετάσεις και τα αποτελέσµατα αυτών που θα
προσκοµίσετε στη Generali

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους 
για τους οποίους χρησιµοποιούµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα. Σας παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή την παρούσα δήλωση.

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας

Προσωπικών Δεδοµένων
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4. Με ποιον µοιραζόµαστε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας

Μπορεί να µοιραστούµε Προσωπικά Δεδοµένα σας µε εξωτερικούς οργανισµούς όπως µε τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή σας, συ
νεργαζόµενους πραγµατογνώµονες ιατρούς, τον εξωτερικό συνεργάτη µας ο οποίος θα διενεργήσει την τηλεφωνική συνέντευξη (εάν 
αυτή διενεργηθεί) ή θα συντονίσει τον προασφαλιστικό ιατρικό έλεγχο (εάν είναι αναγκαίο). Θα διαβιβάσουµε, επιπλέον, προσωπικά 
σας δεδοµένα και πληροφορίες καλύψεων ή/και εξαιρέσεων προς τους συνεργάτες µας που παρέχουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση για 
την παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεων που προβλέπονται στο ασφαλιστήριό σας, καθώς και σε τυχόν ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
& άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας, σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε χρήση αυτών των υπηρεσιών.  Θα χρησιµοποιήσουµε 
επίσης παρόχους υπηρεσιών IT, όπως υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud), παρόχους λογισµικού ως υπηρεσία (software as a 
service), οι οποίοι ενεργούν βάσει των οδηγιών της Generali, στα πλαίσια έκδοσης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και καταγραφής 
των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. 

Μπορεί να µοιραστούµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα µε τη µητρική εταιρία των εταιριών του Οµίλου Generali, άλλες εταιρίες του 
Οµίλου Generali, καθώς και µε συνεργαζόµενες αντασφαλιστικές εταιρίες. Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε κάθε φορά 
να διαβιβάζονται µόνο τα απολύτως αναγκαία δεδοµένα και να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τους εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους µας, µε τους οποίους µοιραζόµαστε τα δεδοµένα σας, µπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας (https://www.generali.gr/el/dilosiprostasiasprosopikondedomenon) 

Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει µε οποιονδήποτε τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδοµένα σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος το οποίο 
δε σχετίζεται µε το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν 
αυτό απαιτείται από τη νοµοθεσία ή από νόµιµο αίτηµα ή εντολή δηµόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα Προ
σωπικό σας Δεδοµένο σε τρίτους για χρήση σε εµπορικές προωθητικές ενέργειες, χωρίς την προηγούµενη ρητή σας συγκατάθεση.

Περαιτέρω, λάβετε υπόψη σας ότι η Generali θα διαβιβάσει Προσωπικά Δεδοµένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου (ΕΟΧ), µόνο 
εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη και µετά την εφαρµογή τουλάχιστον µίας εκ των προβλεπόµενων στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο 
εγγυήσεων και των συµπληρωµατικών µέτρων που είναι κατάλληλα για να διασφαλιστεί ότι τα Προσωπικά Δεδοµένα που διαβιβά
ζονται έχουν στην τρίτη χώρα επίπεδο προστασίας ουσιαστικά ισοδύναµο µε αυτό που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδοµένων σας

Η συλλογή των δεδοµένων σας είναι αναγκαία για τη σύναψη και τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου. Εάν δεν παράσχετε τα Προσω
πικά Δεδοµένα σας, δυστυχώς, η Generali δεν δύναται να προβεί στη σύναψη του ασφαλιστηρίου ή/και στην παροχή των καλύψεων 
και των υπηρεσιών που αυτό προβλέπει. 

Απαιτείται επίσης για τη συµµόρφωση της Generali µε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών καθώς και για την ικανοποίηση εννόµων συµφερόντων της Generali.

6. Τα δικαιώµατά σας αναφορικά µε τα Προσωπικά Δεδοµένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώµατα αναφορικά µε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, 
και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, Διαγραφής, Περιορισµού και Εναντίωσης.

Μπορείτε, επίσης, ανά πάσα στιγµή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των Προσωπικών 
Δεδοµένων σας. Δυστυχώς, σε µια τέτοια περίπτωση, η Generali δεν θα µπορεί να σας παρέχει τις καλύψεις που προβλέπονται 
στο ασφαλιστήριό σας (ανάκληση συγκατάθεσης). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα κάθε προηγούµενης 
πράξης επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωµάτων σας, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστο
σελίδα της Generali Hellas (www.generali.gr). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας µέσω της ιστοσελίδας

µας ή, εναλλακτικά, µπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας µε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων στο dpo@generali.gr για την 
άσκηση των δικαιωµάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. 

7. Πως µπορείτε να υποβάλετε µια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται µε οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να προσφύ
γετε στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 13, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr. 

6.  Στην περίπτωση της διαδικασίας ανάληψης κινδύνου µε teleunderwriting: το ιατρικό ιστορικό σας µε βάση τις απαντήσεις σας στο
ερωτηµατολόγιο που συµπληρώσατε µέσω της τηλεφωνικής συνέντευξης ή και τυχόν ιατρικές ή διαγνωστικές εξετάσεις και τα
αποτελέσµατα αυτών που θα προσκοµίσετε στη Generali

7.  Τυχόν άλλα δεδοµένα που η Generali τηρεί στο αρχείο της, από προηγούµενες συναλλαγές µαζί σας

Αποκτήσαµε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδοµένα που σας αφορούν είτε απευθείας από εσάς είτε µέσω του ασφαλιστικού 
σας διαµεσολαβητή.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η Generali µπορεί να σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία και πρόσθετα 
δικαιολογητικά που θα αφορούν το συµβάν.
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8. Για πόσο καιρό διατηρούµε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας

Θα διατηρήσουµε και θα επεξεργαζόµαστε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για 
όσο διάστηµα το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ και µέχρι είκοσι έτη µετά τη λήξη ισχύος του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός 
εάν η νοµοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση µη σύναψης του ασφαλιστήριου, θα διατηρήσουµε 
τα Προσωπικά Δεδοµένα σας µέχρι και για πέντε έτη.

9. Αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ

Για την εκτίµηση της αίτησης για ασφάλιση θα επεξεργαστούµε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, 
µέσω µίας πλατφόρµας, η οποία παρέχει ολοκληρωµένη, ψηφιακή λύση για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας ανάληψης 
κινδύνου και η οποία έχει παραµετροποιηθεί µε βάση τους κανόνες ανάληψης κινδύνου της Generali.  Η αυτοµατοποιηµένη  
αυτή διαδικασία, θα εξετάσει την αίτηση ασφάλισης µε βάση τους κανόνες αυτούς και θα εκδώσει µια συγκεκριµένη πρόταση 
ασφάλισης. 

Πιο αναλυτικά, η συγκεκριµένη πλατφόρµα περιλαµβάνει τη χρήση µαθηµατικών εκφράσεων και συναρτήσεων (ή/και αλγορίθ
µων), βασίζεται σε µαθηµατικές/στατιστικές αναλύσεις των κρίσιµων από την άποψη της ασφαλιστικής τεχνικής παραµέτρων, 
που στοχεύουν στη σωστή αξιολόγηση του υπό ανάληψη κινδύνου και στον καθορισµό του κατάλληλου αναλογικού ύψους 
ασφαλίστρου, καθώς και σε µοντέλα τα οποία έχει αναπτύξει η πάροχος εταιρία.

Πιο αναλυτικά, η λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας καθιστά δυνατή: i) την αντικειµενική αξιολόγηση του κινδύνου, ii) 
την ένταξή του σε οµοιογενή οµάδα κινδύνων µε βάση ιδίως τη συχνότητα  και iii) την ένταση των ζηµιών που ενδέχεται ο εν 
λόγω κίνδυνος να επιφέρει, ως και την ορθή τιµολόγησή του. Η αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία αφορά δεδοµένα που έχετε 
εσείς παράσχει µέσω της αίτησης ασφάλισης, και  µε βάση αυτήν, είναι δυνατόν να προκύψει διαφοροποίηση στο ασφάλιστρο.

Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις ασφάλισης ελέγχονται από αρµόδιο υπάλληλο του τµήµατος ανάληψης κινδύνου της Generali, 
και ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση για την έκδοση προσφοράς. 

Σε σχέση µε αυτή την επεξεργασία, έχετε το δικαίωµα να µην υπόκεισθε σε οποιαδήποτε απόφαση, εάν αυτή η απόφαση 
βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία και παράγει έννοµα αποτελέσµατα για εσάς ή σας επηρεάζει 
σηµαντικά. Δικαιούστε, επίσης να διατυπώσετε την άποψή σας επ’ αυτής της απόφασης, να ενηµερωθείτε για την αιτιολογία 
αυτής και να αµφισβητήσετε το περιεχόµενό της. Για την άσκηση όλων των προαναφερόµενων δικαιωµάτων σας, µπορείτε να 
απευθυνθείτε στο αρµόδιο Τµήµα ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων (αποστέλλοντας σχετικό αίτηµα στο email: dpo@ 
generali.gr είτε ταχυδροµικά στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40 117 45 Αθήνα, υπόψιν του αρµόδιου Τµήµατος/ 
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδοµένων). 

Η Generali, τέλος, ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 
σύµβασης προκειµένου να διενεργεί ελέγχους για την αποφυγή ασφαλιστικής εξαπάτησης και για τη συµµόρφωσή της µε 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νοµοθεσία για την αποφυγή του ξεπλύµατος χρήµατος και την αυτόµατη ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς.
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