ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρεία η «Κεντρική» Λτδ (εφεξής καλούμενη η «Κεντρική Ασφαλιστική»), οι
αντιπρόσωποι και συνεργάτες της, για σκοπούς σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, αξιολόγησης της
απαίτησης, είσπραξης του ασφαλίστρου, έρευνας και στατιστικής μελέτης και για την ασφαλή παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, προτίθεται να συλλέγει, αποθηκεύει, διαθέτει και γενικότερα να υποβάλλει
σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν εσάς ή ανηλίκους εκ μέρους των
οποίων συγκατατίθεστε ως κηδεμόνας.
Επιπλέον ενημερώνεστε ότι η Κεντρική Ασφαλιστική συλλέγει και επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα υγείας σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστήριου συμβολαίου ή/και διεκπεραίωση απαίτησης που
μπορεί να αφορά ιατρική περίθαλψη αλλοδαπού, ασφάλιση οχημάτων, προσωπικά ατυχήματα, αστική
ευθύνη, ευθύνη εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο είδος ασφάλειας που μπορεί να απαιτεί τη συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων υγείας.
Με πρωταρχικό στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νέο Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενος ο «Κανονισμός»), η Κεντρική Ασφαλιστική
διασφαλίζει ότι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται νόμιμα και
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας των
δεδομένων αυτών σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.
Η Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κεντρικής Ασφαλιστικής την οποία
μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας www.kentriki.com.cy, περιέχει
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από μέρους μας και παρακαλούμε όπως την διαβάσετε προσεκτικά ή μπορείτε να επικοινωνείτε
με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κεντρικής Ασφαλιστικής:
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
κα. Άντρια Γεωργίου
Email: andria@kentriki.com.cy
Τηλέφωνο: +357 22 003 444
Φαξ: +357 22 003 442
Με το παρόν έντυπο ενημερώνεστε ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δίνετε στην Κεντρική
Ασφαλιστική με την παρούσα πρόταση καθώς επίσης και αυτά που μπορεί να έχετε δώσει με παλαιότερη
πρόταση ή αυτά που θα δώσετε σε περίπτωση απαίτησης καταχωρούνται σε ηλεκτρονική και χειρόγραφη
μορφή, σε ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τηρούνται από την
Κεντρική Ασφαλιστική ή από άλλη συμβεβλημένη - συνεργαζόμενη εταιρεία ή πρόσωπο. Με τη φράση
συμβεβλημένες/συνεργαζόμενες εταιρείες και/ή πρόσωπα επεξηγείται ότι νοούνται οι εξής: εταιρείες
φροντίδας ατυχημάτων και οδικής βοήθειας, η εταιρεία φύλαξης και αποθήκευσης αρχείων, η εταιρεία
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή είσπραξης χρεών, οι εξωτερικοί νομικοί μας σύμβουλοι, οι
εξωτερικοί μας ελεγκτές, οι συνεργάτες γιατροί και σύμβουλοι και/ή άλλοι πάροχοι υπηρεσιών.
Αποδέκτες και διαχειριστές των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού
της Κεντρικής Ασφαλιστικής και αυτά των συμβεβλημένων/συνεργαζόμενων εταιρειών και/ή προσώπων.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απόρρητη και θα διεξάγεται μόνο υπό τον έλεγχο της
Κεντρικής Ασφαλιστικής.
Η Κεντρική Ασφαλιστική μετά τη λήξη της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης διατηρεί το δικαίωμα να
κατέχει και/ή επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών
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δεδομένων βασίζεται στις επιχειρηματικές ανάγκες και νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας.
Συγκεκριμένα, διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την
ολοκλήρωση της μεταξύ μας ασφαλιστικής σύμβασης εκτός και αν άλλες νομικές ή κανονιστικές
υποχρεώσεις της Εταιρείας μας απαιτούν περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών δεδομένων.
Με το πέρας της περιόδου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων η Εταιρεία μας ακολουθεί την
ενδεδειγμένη διαδικασία καταστροφής δεδομένων με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Εάν επιθυμείτε να γνωρίζετε κατά πόσον διατηρούμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
και/ή ποια δεδομένα διατηρούμε, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης σας και να λάβετε
αντίγραφο αυτών των δεδομένων.
Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να μας ενημερώσετε γραπτώς στη διεύθυνση Κλήμεντος 33, Μέγαρο
Κεντρική, 1061 Λευκωσία, Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση andria@kentriki.com.cy.
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ενδεχομένως να μην
είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις ασφαλιστικές μας υπηρεσίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Υποχρεωτικό)
Έχω διαβάσει το περιεχόμενο αυτού του εντύπου το οποίο μου έχει παρασχεθεί από την Κεντρική
Ασφαλιστική και συγκατατίθεμαι στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται πιο πάνω, για σκοπούς παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Ονοματεπώνυμο
Ασφαλιζομένου:
Εξαρτωμένου:
Εξαρτωμένου:
Εξαρτωμένου:

____________________
____________________
____________________
____________________

Ημερομηνία:

____________________

Υπογραφή
____________________
____________________
____________________
____________________

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
(Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που επιθυμείτε να περιληφθείτε στη λίστα μας για την άμεση
εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας μας)

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για υπηρεσίες, προϊόντα ή σχέδια που θα προσφέρει η Κεντρική
Ασφαλιστική από καιρό σε καιρό. Για τον σκοπό αυτό συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν από την Κεντρική Ασφαλιστική, με σκοπό την
αποστολή αυτών των ενημερώσεων και επικοινωνιών μέσω email.
Ονοματεπώνυμο
Ασφαλιζομένου:

____________________

Ημερομηνία:

____________________

Υπογραφή
____________________
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