ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., με
έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1), με ΑΦΜ: 999081601, ΔΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών,
ΓΕΜΗ 6314201000, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (εφεξής καλούμενη
και η «ΑΕΔΑΚ»), στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ, όπως αυτή θα ενσωματωθεί
στην ελληνική νομοθεσία, παρέχει με το παρόν έντυπο ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της και με τα δικαιώματά τους ως υποκειμένων της
σχετικής επεξεργασίας.
Νομιμότητα Επεξεργασίας: Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα πελατών της στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους τιθέμενους σε αυτή όρους και προϋποθέσεις:
1. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση
των συναλλακτικών σχέσεών της με τους πελάτες της, καθώς για την ορθή και σύννομη εκτέλεση
των μεταξύ τους συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται και η επεξεργασία που
κρίνεται απαραίτητη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων κατόπιν αίτησης του πελάτη πριν τη
σύναψη της σύμβασης (προσυμβατικό στάδιο),
2. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΑΕΔΑΚ με έννομη υποχρέωση
της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές της
σχέσεις με τους πελάτες ή από άλλα απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματά της,
3. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το
δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
4. εφόσον ο πελάτης έχει συναινέσει, παρέχοντας ειδική, ρητή και έγγραφη συγκατάθεση, στην
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους
συγκεκριμένους σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε κάποια
εκ των ανωτέρω υπό 1 – 3 αναφερόμενων νόμιμων βάσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει
δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, η σχετική δε ανάκληση δε θίγει τη
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η
ανάκληση διενεργείται με σχετικό έγγραφο που υποβάλλεται, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (απευθυνόμενο προς τον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων) και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής.
Επεξεργασία Δεδομένων: Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση,
αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών της σχέσεων με τους
πελάτες όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει από τρίτα, φυσικά ή νομικά,
πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή της
ΑΕΔΑΚ.
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Δεδομένα υπό επεξεργασία: Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα πελατών της τα οποία:
i) έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν από τους ίδιους τους πελάτες της ή από τους
νόμιμους εκπροσώπους αυτών και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, διατήρηση και την
εκτέλεση των συναλλακτικών τους σχέσεων με την ΑΕΔΑΚ, υφιστάμενων ή μελλοντικών,
ii) λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή από φορείς του
δημοσίου, εφόσον είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της
ΑΕΔΑΚ ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς
διασφάλιση δημοσίου συμφέροντος,
iii) προέρχονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές και/ή αρχεία, στο μέτρο και στο βαθμό που είναι
απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους πελάτες πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή
και να επικαιροποιούνται με επιμέλεια των ίδιων των πελατών, άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταβολής
τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από την ΑΕΔΑΚ για τη διατήρηση των μεταξύ τους
συναλλακτικών σχέσεων ή για τη συμμόρφωσή της ΑΕΔΑΚ με τις απορρέουσες από το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις της.
Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης της με τους πελάτες της, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., συμμορφούμενη με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει
τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων οι οποίες, παράλληλα, παρέχουν και επενδυτικές
υπηρεσίες (ΑΕΔΑΚ διευρυμένου σκοπού), συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα πελατών της: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή
άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, μόνιμο τόπο κατοικίας,
διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση αλληλογραφίας, ασκούμενο επάγγελμά και επαγγελματική
διεύθυνση, φορολογική κατοικία, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και αρμόδια Δ.Ο.Υ. , τηλέφωνο
(σταθερό και κινητό), λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ρεύματος, τηλεφωνίας ή ύδρευσης), ηλεκτρονική διεύθυνση,
οικονομικό/επενδυτικό προφίλ, γνώσεις και εμπειρία σε επενδύσεις και δείγμα υπογραφής (φυσικής ή
ηλεκτρονικής).
Δεδομένα παιδιών: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ανήλικους
εκτελείται με την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων
την γονική μέριμνα αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων: Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα πελατών της που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
ούτε γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση του πελάτη ή δεδομένα που αφορούν
την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του πελάτη ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.
Σκοποί επεξεργασίας: Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της
ΑΕΔΑΚ είναι :
α) η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της συμμετοχής των μεριδιούχων στους ΟΣΕΚΑ που η
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαχειρίζεται και/ή αντιπροσωπεύει, βάσει των
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υποβαλλόμενων από τους πελάτες αιτήσεων συμμετοχής, εξαγοράς και εξαγοράς - επανεπένδυσης σε
ΟΣΕΚΑ υπό τη διαχείριση/αντιπροσώπευση της ΑΕΔΑΚ,
β) η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. με πελάτες στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της διαχείρισης
χαρτοφυλακίου και/ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, καθώς και η ορθή και σύννομη εκτέλεση των
μεταξύ τους συμβάσεων,
γ) η καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών, αιτήσεων και αιτημάτων
πελατών προς την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. που δίδονται εγγράφως, ηλεκτρονικά ή
τηλεφωνικά, στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε ΟΣΕΚΑ που η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
διαχειρίζεται και/ή αντιπροσωπεύει ή παροχής σε αυτούς από την ΑΕΔΑΚ επενδυτικών υπηρεσιών,
δ) η, στο πλαίσιο της διαχείρισης και/ή αντιπροσώπευσης ΟΣΕΚΑ και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
εκπλήρωση των απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων
της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., καθώς και η συμμόρφωσή της με αποφάσεις των αρμόδιων
εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και Υπηρεσιών,
ε) η ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την ΑΕΔΑΚ αιτημάτων πελατών ή η εξέταση
παραπόνων πελατών και
στ) η αποστολή έντυπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την Εταιρία προς τους πελάτες για
διαφημιστικούς/προωθητικούς λόγους, εφόσον αυτοί έχουν προηγουμένως χορηγήσει στην Εταιρία
ειδική προς τούτο συγκατάθεση
Φύλαξη και χρόνος διακράτησης: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της ΑΕΔΑΚ υπόκεινται
σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε
ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο
για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των
ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα
των πελατών τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της
συμβατικής σχέσης μεταξύ ΑΕΔΑΚ και πελάτη ή από την ολική εκ μέρους του πελάτη εξαγορά όλων των
μεριδίων υπό διαχείριση και/ή αντιπροσώπευση ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση. Τα ανωτέρω χρονικά όρια δεν
ισχύουν σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, οπότε και ο προβλεπόμενος χρόνος τήρησης των δεδομένων
επεκτείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Αποδέκτες: Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών της ΑΕΔΑΚ μπορεί να είναι:
i) κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εκτελεί καθήκοντα θεματοφύλακα/υπο-θεματοφύλακα των υπό τη
διαχείριση και/ή αντιπροσώπευση της ΑΕΔΑΚ ΟΣΕΚΑ, οι εκάστοτε οριζόμενοι διαμεσολαβητές/υποδιαμεσολαβητές για τη διάθεση μεριδίων των υπό τη διαχείριση και/ή αντιπροσώπευση της ΑΕΔΑΚ
ΟΣΕΚΑ, καθώς και τρίτα πρόσωπα – πάροχοι στα οποία η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει,
δυνάμει σχετικής σύμβασης, αναθέσει την άσκηση λειτουργιών της, στο πλαίσιο της
διαχείρισης/αντιπρόσωπευσης ΟΣΕΚΑ και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
ii) τρίτα πρόσωπα στα οποία η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, τη
για λογαριασμό της εκτέλεση λειτουργιών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για
την καλύτερη εξυπηρέτηση της διαχείρισης και αντιπροσώπευσης ΟΣΕΚΑ και της παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών σε πελάτες, καθώς και της συμμόρφωσής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο,
iii) τρίτα πρόσωπα με τα οποία η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνεργάζεται κατά την άσκηση
των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της διαχείρισης και
αντιπροσώπευσης ΟΣΕΚΑ και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες,
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iv) οι εταιρίες διαχείρισης των ΟΣΕΚΑ που η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αντιπροσωπεύει, οι
θεματοφύλακες τους, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο οι εταιρίες διαχείρισης και οι θεματοφύλακες
των υπό την αντιπροσώπευση της ΑΕΔΑΚ ΟΣΕΚΑ έχουν, δυνάμει σχετικής σύμβασης, αναθέσει την άσκηση
λειτουργιών τους, στο πλαίσιο διαχείρισης/θεματοφυλακής των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένης
της για λογαριασμό τους εκτέλεσης λειτουργιών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα πελατών,
v) όλες οι επιχειρήσεις του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, στο μέτρο και στον βαθμό που η σχετική
διαβίβαση εξυπηρετεί τη συμμετοχή των μεριδιούχων σε ΟΣΕΚΑ που η ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται ή/και
αντιπροσωπεύει ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την ΑΕΔΑΚ σε πελάτες της,
vi) κάθε πρόσωπο στο οποίο η διαβίβαση επιβάλλεται να διενεργηθεί, δυνάμει του ισχύοντος
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ή βάσει δικαστικής απόφασης και
vi) οι αρμόδιες για τον έλεγχο και τη λειτουργία τόσο των ΟΣΕΚΑ που η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαχειρίζεται και/ή αντιπροσωπεύει, όσο και της ίδιας της ΑΕΔΑΚ εποπτικές αρχές, καθώς και εν
γένει οποιαδήποτε δημόσια, διοικητική, εποπτική, δικαστική, εισαγγελική ή άλλη Αρχή και/ή Υπηρεσία,
κατά την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων της.
Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών της πληρούν τις απορρέουσες από την
ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα των πελατών της από αυτούς, τα δικαιώματά τους να είναι προστατευμένα.
Δικαιώματα των πελατών ως υποκειμένων: Οι πελάτες της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως
υποκείμενα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και
λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους.
β) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που τηρούνται.
γ) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων
δικαιωμάτων της ΑΕΔΑΚ προς διακράτησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του
εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους,
είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δε συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους.
ε) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση του πελάτη και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η
ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων της ΑΕΔΑΚ για διακράτηση των δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο
συμφέρον.
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στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν για λόγους που
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση τους, στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα υφίστανται
επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους
σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΑΕΔΑΚ ή τρίτο μέρος.
Ασφάλεια: Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία, την προστασία και
την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της από κάθε παράνομη ή
αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή
πρόσβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πελατών: Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει υιοθετήσει
και εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών της, η οποία
είναι διαθέσιμη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr, καθώς και στα γραφεία
της ΑΕΔΑΚ (Λεωφ. Βας. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα), δωρεάν. Η ανωτέρω Πολιτική υπόκειται σε
μονομερή τροποποίηση από την ΑΕΔΑΚ, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η επικαιροποιημένη
δε έκδοσή της αναρτάται αμέσως στην παραπάνω ιστοσελίδα.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει ορίσει Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι: DPO_aedak@piraeusbank.gr
Τα αιτήματα των πελατών της ΑΕΔΑΚ σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και την άσκηση των
δικαιωμάτων τους υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΑΕΔΑΚ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση DPO_aedak@piraeusbank.gr ή εγγράφως στα γραφεία της ΑΕΔΑΚ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 &
Κερασούντος 1, Αθήνα) υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.
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