
Προστασία δεδομένων – Ειδοποίηση περί απορρήτου δεδομένων 
της Monument Life Insurance (ROI) Αυτή η ειδοποίηση περί απορρήτου εξηγεί το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας και 
επιβεβαιώνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σας είναι η Monument Life Insurance  
DAC, Two Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Ιρλανδία. 

Πώς επικοινωνείτε μαζί μας 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

MonumentOps@monumentinsurance.com 

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας αποστείλετε αλληλογραφία στη διεύθυνση  παραπάνω. 

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας και για ποιο σκοπό 
Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς όταν λαμβάνετε μια προσφορά για αναθεωρημένη ασφαλιστική 
κάλυψη, όταν τροποποιείτε ένα υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή όταν υποβάλλετε απαίτηση 
βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με τα  
ασφαλιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. 

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς. 

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, ενδέχεται να ηχογραφήσουμε κλήσεις για σκοπούς 
εκπαίδευσης και παρακολούθησης για να βοηθήσουμε στη βελτίωση της εξυπηρέτησής σας και 
στον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης. 

Τι τύπο πληροφοριών συλλέγουμε; 
● Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, απευθείας ή μέσω της εταιρείας που 

σας πούλησε το συμβόλαιο, για παράδειγμα 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

Στοιχεία 
επικοινωνίας 
Ημερομηνία 
γέννησης 
Επάγγελμα 
Κατάσταση 
απασχόλησης 

● Χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, απευθείας ή μέσω της 
εταιρείας που σας πούλησε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο: ▪ 

▪ 
Τραπεζικά στοιχεία 
Συναλλαγές και πληρωμές που έγιναν σε εμάς για το 
συμβόλαιό σας ● Προσωπικές πληροφορίες δεδομένων ειδικών κατηγοριών που παρέχονται από εσάς, 

απευθείας ή μέσω της εταιρείας που σας πούλησε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 
▪ Ιατρικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων και των 

στοιχείων του γιατρού/νοσοκομείου σας. ● Πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστικό σας ιστορικό που παρέχονται από εσάς, 
απευθείας ή μέσω της εταιρείας που σας πούλησε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 

▪ 
▪ 

Το ασφαλιστικό σας 
ιστορικό Τα στοιχεία 

● Πληροφορίες που σχετίζονται με δόλια ή δυνητικά δόλια δραστηριότητα παρέχονται από 
υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης και από βάσεις δεδομένων ή συλλέγονται από πηγές 
δημόσια διαθέσιμες πηγές πληροφοριών. 

Πώς κοινοποιούμε τις 
πληροφορίες σας 

 



Για τη διαχείριση, την επίβλεψη και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την 
πρόληψη της απάτης και τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ενδέχεται να 
χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω τύπους τρίτων: 

● 
● 
● 
● 
● 
● 

Αντασφαλιστές, Ρυθμιστικές Αρχές και Εξουσιοδοτημένους/Καταστατικούς 
Φορείς Οργανισμούς πρόληψης απάτης 
Υπηρεσίες πρόληψης εγκλήματος ή επιβολής του νόμου Προμηθευτές που 
παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας  
Άλλοι ασφαλιστές, επιχειρησιακοί συνέταιροι και πράκτορες 
Άλλες εταιρείες του Ομίλου Monument Insurance 

Όπου λαμβάνουμε δεδομένα από τις παραπάνω πηγές, οι κατηγορίες που λαμβάνουμε θα είναι 
προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες απαιτήσεων που σχετίζονται με το χειρισμό απαιτήσεων  
και την πρόληψη της απάτης. 

Ενδέχεται να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων δεδομένων και σε 
αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε για μια τέτοια επεξεργασία και για τον λόγο αυτής τη  
στιγμή που καταγράφεται η συγκατάθεση. 

Αποτροπή και ανίχνευση απάτης 
Όταν ελέγχουμε τα στοιχεία σας σε οργανισμούς και βάσεις δεδομένων για την πρόληψη της απάτης, 
θα χρησιμοποιήσουμε μια σειρά βάσεων δεδομένων και πρακτορείων, συμπεριλαμβανομένων των 
βάσεων δεδομένων άλλων ασφαλιστών. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και 
εντοπιστεί απάτη, τα στοιχεία ενδέχεται να διαβιβαστούν σε υπηρεσίες πρόληψης απάτης, βάσεις 
δεδομένων απάτης και άλλους ασφαλιστές. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ενδέχεται να έχουν 
πρόσβαση και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες. 

Προσωπικοί Εκπρόσωποι 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να συνεννοηθούμε με άλλα άτομα, για 
παράδειγμα, εάν έχετε καταστεί ανίκανοι και εάν κάποιος συγγενής σας επικοινωνήσει μαζί μας σε 
σχέση με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι υπό αυστηρά 
ελεγχόμενες συνθήκες. 

Που αποστέλλονται τα 
στοιχεία σας; 
Οι προσωπικές πληροφορίες θα διατηρούνται στα συστήματα δεδομένων της Monument 
Insurance, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του Monument Group και των αντιπροσώπων 
μας/τους, του νέφους και άλλων παρόχων υπηρεσιών. 
Μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό 

● Ενδέχεται να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες σε άλλες χώρες 
(συμπεριλαμβανομένων άλλων εταιρειών της Monument), δεδομένου ότι ο κάθε 
παραλήπτης τις προστατεύει με τον ίδιο τρόπο όπως και εμείς και σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

● Θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας μόνο εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το 
πράξουμε ή όπου η άλλη χώρα έχει νόμους που προστατεύουν επαρκώς τις πληροφορίες 
σας, ή όπου έχουμε επιβάλει συμβατικές υποχρεώσεις στους παραλήπτες που απαιτούν  
από αυτούς να προστατεύουν τις πληροφορίες σας στον ίδιο βαθμό με τον οποίο 
υποχρεούμαστε εμείς νομικά Πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές 

σας πληροφορίες 
Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την 
εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός εάν έχουμε υποχρέωση να τα 
διατηρήσουμε περισσότερο (για παράδειγμα λόγω δικαστικής απόφασης ή έρευνας από υπηρεσίες  
επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές) 

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές σας 
πληροφορίες 
Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

● να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όταν επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας βάσει της 
νομικής βάσης της συγκατάθεσης ή της ρητής συγκατάθεσης 
Όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεση, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για 
επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. 

● να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς 

 



Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για να ενημερωθείτε για τις πληροφορίες που διατηρούμε για 
εσάς 
να ζητήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας παρείχατε να μεταφερθούν σε εσάς ή σε 
άλλη εταιρεία 
Γνωστό και ως "φορητότητα δεδομένων". Μπορούμε είτε να τα στείλουμε σε άλλη εταιρεία είτε 
πίσω σε 
εσάς, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό 
να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία 
Εάν διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς που είναι εσφαλμένες, μπορείτε να μας 
ζητήσετε να τις διορθώσουμε. 
να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία 
Γνωστό και ως «δικαίωμα διαγραφής» ή «δικαίωμα στη λήθη». Μπορείτε να ζητήσετε να 
διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος ενδέχεται να 
επηρεάσει την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε εσάς. 
να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων 
Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας και να 
τις αποθηκεύσουμε μόνο. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος ενδέχεται να επηρεάσει την 
ικανότητά μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε εσάς. 
να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων 
Όταν γίνεται επεξεργασία βάσει νομικού λόγου «νόμιμων συμφερόντων», μπορείτε να 
αντιταχθείτε στην επεξεργασία που κάνουμε. Αυτό υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις. Η 
άσκηση αυτού του δικαιώματος ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να 
παρέχουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε εσάς. 
να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ  
Μπορείτε να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε να 
προστεθείτε σε έναν κατάλογο καταστολής μάρκετινγκ για να αποτρέψετε τη λήψη 
οποιουδήποτε υλικού άμεσου μάρκετινγκ στο μέλλον. 

● 

●  

● 
● 

● 

● 

● 

 Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί  
μας στα παρακάτω στοιχεία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση 21 Fitzwilliam Square South, 
Dublin 2, D02 RD28, Ιρλανδία. Τηλέφωνο +353 (0) 761 104 800. Για περισσότερες  πληροφορίες, 
επισκεφθείτε το www.dataprotection.ie 

Αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων Οι πελάτες της Monument Life Insurance δεν υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη  
αποφάσεων. 

Άμεσο 
μάρκετινγκ 
Οι πελάτες της Monument Life Insurance δεν υπόκεινται σε άμεσο  μάρκετινγκ. 

Ενημερωμένες 
πληροφορίες Για να διατηρούνται τα στοιχεία σας ακριβή και ενημερωμένα, επικοινωνήστε με την Monument Life 
Insurance εάν αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία σας. Μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονική 
αλληλογραφία στο MonumentOps@monumentinsurance.com ή εναλλακτικά να μας στείλετε  
επιστολή στη διεύθυνση: Monument Life Insurance DAC, Two Park Place, Hatch Street Upper, 
Dublin 2, Ιρλανδία 

Τελευταία ενημέρωση [19.9.2022] 

  


