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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «DIGITAL BUSINESS ONBOARDING» 

 

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 40, 102 

52) (εφεξής η «Τράπεζα»), ενημερώνει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 

Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, το 

φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Business Onboarding (εφεξής 

η «Πλατφόρμα») προκειμένου να αιτηθεί την έναρξη τραπεζικής σχέσης Νομικού Προσώπου 

μέσα από την εν λόγω ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του ιστότοπου www.alpha.gr, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσεως της Πλατφόρμας, καθώς και τα τρίτα πρόσωπα (νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή φορείς του Νομικού Προσώπου) που καταχωρούνται από το ως άνω φυσικό 

πρόσωπο κατά την αίτηση έναρξης τραπεζικής σχέσης διαμέσου της Πλατφόρμας και με σκοπό 

την υλοποίησή της, (εφεξής τα «Υποκείμενα») ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

καταχωρούνται στην Πλατφόρμα, όπως δεδομένα ταυτοποιήσεως και επικοινωνίας 

(ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου ή εναλλακτικά, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) καθώς και όσα αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας που 

παρέχονται από την Πλατφόρμα ή τη συσκευή του Υποκειμένου που την εγκαθιστά (όπως IP 

address), θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα για την ταυτοποίηση 

των Υποκειμένων στο πλαίσιο  έναρξης της επιδιωκόμενης συμβατικής σχέσης μεταξύ του 

Νομικού Προσώπου που εκπροσωπούν και της Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης και το νόμο και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων.  

Η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται αποκλειστικά από την Τράπεζα και τα προσωπικά 

δεδομένα που καταχωρούνται στην Πλατφόρμα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους ως 

άνω σκοπούς. Η Τράπεζα δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους ενώ μετά την 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας και εντός [3 μηνών] τα δεδομένα διαγράφονται με εξαίρεση 

έγγραφα νομιμοποίησης και πιστοποίησης τα οποία υπό την προϋπόθεση ενάρξεως της 

τραπεζικής σχέσης συνεχίζουν να τηρούνται στα οικεία συστήματα της Τραπέζης. Σε κάθε 

περίπτωση, μετά την παρέλευση απράκτου προθεσμίας [(3) μηνών] από την ημερομηνία 

έναρξης της διαδικασίας αίτησης για έναρξη τραπεζικής σχέσης Νομικού Προσώπου μέσω της 

Πλατφόρμας, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσεως της Εφαρμογής, δηλαδή χωρίς να έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αναγκαίων εγγράφων (έγγραφα νομιμοποίησης και 

πιστοποίησης) κατά τα ανωτέρω, διαγράφονται όλα τα ως άνω στοιχεία και προσωπικά 

δεδομένα από τα συστήματα της Τραπέζης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στη γενική «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» που αφορά στην επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσομένων με την Τράπεζα στο πλαίσιο της εν 
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γένει επιχειρηματικής της δραστηριοποιήσεως για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και 

είναι διαθέσιμη και στο διαδικτυακό της τόπο (https://apps.alpha.gr/GDPR/default.aspx).  

Για οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο: [contact-DPO@alpha.gr] 
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