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Ενημέρωση Συλλογής & Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Για τον τομέα της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ως Υπευθύνου και εκτελούντος την Επεξεργασία 
(Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016) 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΡΜΟΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
Η εταιρεία insurancemotors.gr, ιδιοκτησίας του Κλάδη Φ.Γεώργιου, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, από τον Κλάδη Γεώργιο του Φωτίου ο 
οποίος είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ως ασφαλιστικός πράκτορας με αριθμό μητρώου 
4871.  Έχει έδρα τον Άγιο Δημήτριο, Αττικής Λεωφόρο Βουλιαγμένης 291, Τ.Κ 17236 ΑΦΜ: 049355055 / Δ.Ο.Υ: Αγίου Δημητρίου 
Τηλ: 210 97 07 047/ Fax: 210 97 07 089 Email: info@insurancemotors.gr. Στα πλαίσια, της δραστηριοποίησής μας  επεξεργαζόμαστε 
«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» που σας αφορούν (στο εξής καλούμενα ΔΠΧ), δηλαδή κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε 
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και επομένως μπορεί να προσδιορίσει άμεσα ή 
έμμεσα την ταυτότητά του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και την ελληνική νομοθεσία, 
όπως ισχύουν. 
 

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε 
συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας, ως φυσικό πρόσωπο.  
 

3. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ 
Οι επισκέπτες και οι χρήστες των υπηρεσιών της insurancemotors.gr και προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες 
υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν κάποιες από τις προσωπικές τους πληροφορίες οι οποίες εμπίπτουν στα 
χαρακτηριζόμενα του άρθρου 4 περ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες οι 
οποίες θα σας ζητηθούν, είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστεί το αίτημά σας για την παροχή και παρουσίαση 
εξατομικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων τα οποία ανταποκρίνονται στις πραγματικές σας ανάγκες. Με την γνωστοποίηση 
των ανωτέρω πληροφοριών, αποδέχεστε την περαιτέρω επεξεργασία τους.  
Περαιτέρω, ενδέχεται να συλλέγουμε ΔΠΧ, σε οποιοδήποτε στάδιο κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, με οποιονδήποτε από τους 
ανωτέρω τρόπους κι αν εξυπηρετείστε. Για παράδειγμα συλλέγουμε δεδομένα από τις αιτήσεις ασφάλισης και τα δικαιολογητικά 
έγγραφα, τις δηλώσεις αναγγελίας ζημιών, τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία 
σας μαζί μας. 
 

4. ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
Οι υπηρεσίες του ιστοτόπου δεν προορίζονται για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και ζητάμε να μην παρέχετε ΔΠΧ μέσω του 
ιστοτόπου εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. 
 

5. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΠΧ 
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με σκοπό: τη συμπλήρωση της αίτησης-
προσφοράς ασφάλισης, τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων και την αποστολή τους στην ασφαλιστική εταιρεία για την εκτίμηση του κινδύνου, το διακανονισμό 
ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, τη διαχείριση ασφαλιστικής σύμβασης 
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα έχετε ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω του ασφαλιστικού μας πρακτορείου. 
 

6. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ 
Αποκλειστικοί αποδέκτες είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε με μοναδικό σκοπό την κατάρτιση προσφοράς 
ασφάλισης, ασφαλιστικής σύμβασης, διαχείριση ζημιών & αποζημιώσεων Επίσης, τα ΔΠΧ σας, μπορεί να καταστούν προσιτά, στα 
πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησής μας, σε υπαλλήλους μας ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την ασφαλιστική σας σύμβαση. Τέλος, ΔΠΧ που σας αφορούν μπορεί να διαβιβαστούν σε Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών 
του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.. 

 
7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου), μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από το insurancemotors.gr για να σας αποστέλλει ειδοποιήσεις διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω e-mail ή SMS ΄ή 
τηλεφωνικά. 
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8. MH ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
Δεν θα διαβιβάσουμε ΔΠΧ σας σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν των διαβιβάσεων που αναφέρονται 
ανωτέρω. Δεν θα πουλήσουμε ΔΠΧ σας σε τρίτες εταιρείες που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους σε εσάς. 
 

9. ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
Δεν λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Διευκρινίζουμε ότι οι σημαντικές αποφάσεις που αναφέρονται στην ασφάλισή 
σας λαμβάνονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες από αυτές Πολιτικές Απορρήτου και τους γενικούς 
και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
 

10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα, σύγχρονα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, 
ανωνυμοποίηση) για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Επίσης στα 
πλαίσια αυτά, διενεργούμε επαλήθευση εγκυρότητας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω αξιόπιστων παρόχων 
σχετικών υπηρεσιών. 
Η ιστοσελίδα insurancemotors.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων 
φορέων, όπως ενδεικτικά, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, παροχής περιεχομένου, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κ.λ.π., οι οποίες 
λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε. Ως εκ τούτου, η εταιρία μας δεν φέρει 
ευθύνη για τις ενέργειες, το περιεχόμενο και τις πολιτικές των προαναφερόμενων ιστοσελίδων. 
 

11. ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων τα οποία μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή. Συγκεκριμένα: 
 
Έχετε δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα 
πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε δηλαδή να ζητήσετε να μάθατε αν διατηρούμε προσωπικά 
σας δεδομένα και, ποια είναι αυτά, τους λόγους που τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες τους, καθώς επίσης και να 
λαμβάνετε αντίγραφο αυτών. 
 
Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Έχετε τη δυνατότητα να μας 
ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς. 
 
Έχετε δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε τη δυνατότητα να 
ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη. 
 
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων (π.χ. επεξεργασίας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης προφίλ, εάν 
αυτή σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση). 
 
Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), 
δηλαδή να μας ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει 
σημαντικά με ανάλογο τρόπο. Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των 
προσωπικών σας δεδομένων. Δηλαδή να περιορίσουμε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για 
όσο χρονικό διάστημα είναι υπό εξέταση οι αντιρρήσεις σας ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Κατά το χρονικό 
αυτό διάστημα είμαστε σε θέση μόνο να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά και να μη προβαίνουμε σε καμία περαιτέρω πράξη 
επεξεργασίας. 
 
Έχετε δικαίωμα «φορητότητας των δεδομένων σας» (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών 
σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. 
 
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας. Στις όσες περιπτώσεις ενδεχομένως έχετε παράσχει τη 
συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το 
δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση 
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ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους 
οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα. 
 
Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο χρηματικό ποσό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να 
ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση 
που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβάνεται συχνά, είναι υπερβολικό ή απαιτεί εκ μέρους μας 
σημαντικό διοικητικό κόστος για να ικανοποιηθεί κ.λπ. Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε 
κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας 
ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση του. Επίσης, 
είναι πιθανόν να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να 
διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά 
σας), σαν μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα τρίτο πρόσωπο που δεν έχει το 
δικαίωμα να τα λάβει. 
 
12. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΠΑΡΑΠΟΝΟ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ; 
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email στο 
info@insurancemotors.gr, ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την εταιρεία μας Insurance Motors (Λ. Βουλιαγμένης 291, Άγιος 
Δημήτριος, Τ.Κ: 17236) 
 
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία 
μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, 
Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). 
 
13. COOKIES 
Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη 
συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν 
περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη 
του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λ. Προκειμένου να λάβετε αναλυτική ενημέρωση για τα cookies που 
χρησιμοποιούμε και να ρυθμίσετε κατάλληλα τις προτιμήσεις σας παρακαλούμε ανατρέψτε την Πολιτική Cookies του ιστοτόπου 
μας εδώ. 
 
Για όλα τα παραπάνω μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.insurancemotors.gr και να συμβουλευτείτε τους ΌΡΟΥΣ 
ΧΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.  
 

Δήλωση Πελάτη 

Δηλώνω ότι παρέλαβα το Ενημερωτικό Έντυπο Συλλογής & Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.  

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τη συλλογή & επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στο 

έντυπο αυτό.  

Nαι   ⃣ Όχι   ⃣ 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τη συλλογή & επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για σκοπούς marketing.-ενημερωσεις από 

εμάς  

Nαι   ⃣ Όχι   ⃣ 

 
 
Τόπος, Ημερομηνία          Υπογραφή Πελάτη 
 
 
-----------------------------------------       ----------------------------------------- 
 

http://www.insurancemotors.gr/

