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ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΕΓΓΥΗΤΩΝ

Με την παρούσα η ανώνυμη εταιρεία «LeasePlan HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» που εδρεύει στο Μαρούσι 
Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αριθ. 17 (εφεξής «LeasePlan»), σας ενημερώνει με την ιδιότητα της 
υπεύθυνης επεξεργασίας ότι συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ως ΜΙΣΘΩΤΗ 
(εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση), νόμιμο εκπρόσωπο ή/και πραγματικό δικαιούχο 
του ΜΙΣΘΩΤΗ ή τυχόν τρίτο πρόσωπο που εγγυάται υπέρ του ΜΙΣΘΩΤΗ.   

Η LeasePlan σας διαβεβαιώνει ότι η προστασία της ασφάλειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας 
των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση για αυτήν. Συγκεκριμένα η LeasePlan συλλέγει και 
επεξεργάζεται:

Ι.  Κατηγορίες δεδομένων

α.   στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπο και ημερομηνία γέννησης, ταυτότητα ή δι-
αβατήριο, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.), βάσει της Οικονομικής Προσφοράς και του εντύπου δήλωσης πραγματικών  δικαι-
ούχων,

β.  στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση και λογα-
ριασμό ΔΕΚΟ), βάσει της Οικονομικής Προσφοράς και του εντύπου δήλωσης πραγματικών δικαιούχων,

γ.  δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης και πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική ιδι-
ότητα/απασχόληση, βάσει της Οικονομικής Προσφοράς, των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων που 
αποστέλλει ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ και των στοιχείων που αντλούμε από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες επιχειρη-
ματικής πληροφόρησης (π.χ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ICAP Α.Ε.), και

δ.  στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία και χρήση του οχήματος (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, δεδομέ-
να συντήρησης και επισκευής ζημιών οχημάτων, πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., δηλώσεις ατυχη-
μάτων, στοιχεία φακέλων διακανονισμού υλικών ζημιών ή/και σωματικών βλαβών, ιστορικό ασφαλιστικών 
απαιτήσεων)

ΙΙ.  Σκοπός επεξεργασίας 

α.  η ταυτοποίηση του ΜΙΣΘΩΤΗ, των νομίμων εκπροσώπων και των πραγματικών δικαιούχων (εφόσον υφί-
στανται),

β. η επικοινωνία με τον ΜΙΣΘΩΤΗ και τους νομίμους εκπροσώπους του για την απάντηση  τυχόν ερωτημάτων 
και αιτημάτων σας και την αποστολή ερωτηματολογίων αξιολόγησης των υπηρεσιών  της LeasePlan,  

γ. η κατάρτιση σύμβασης με το ΜΙΣΘΩΤΗ, η επικοινωνία μαζί του για την εκπλήρωση των συμβατικών ή/και νο-
μίμων υποχρεώσεών του και η παροχή των υπηρεσιών της LeasePlan προς τον ΜΙΣΘΩΤΗ, που περιλαμβάνει 
τη διαχείριση, παράδοση, επιστροφή οχήματος, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, 
ασφάλισης και αποκατάστασης ζημιών,

δ.  η αξιολόγηση της  πιστοληπτικής ικανότητας , της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών και η επιδίωξη 
της εισπράξεως των οφειλομένων σε περίπτωση αθετήσεως της σχετικής υποχρέωσης, 

ε.   η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της επιβολής κυρώσεων καθώς και 
τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση και η απάτη,

στ.  η εν γένει διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και 
του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου 
ή και της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος), 

ζ. η διαχείριση και εξόφληση προστίμων που συνδέονται με τη χρήση του μισθωμένου οχήματος, και
η. η αποστολή μαζικών επικοινωνιών που αποσκοπούν να προειδοποιήσουν τον ΜΙΣΘΩΤΗ για έκτακτα 

γεγονότα (όπως έκτακτα καιρικά φαινόμενα), τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την οδηγική του ικανότητα 
και/ή να θέσουν σε κίνδυνο τον εταιρικό μας στόλο. 

ΙΙΙ. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

α.  η συμμόρφωση της LeasePlan με τις έννομες υποχρεώσεις της, 
β.  η εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων για τη σύναψη σύμβασης, 
γ. το υπέρτερο έννομο συμφέρον της LeasePlan το οποίο συνίσταται στην άσκηση του δικαιώματος οικο-

νομικής ελευθερίας με βάση πληροφορίες που εξασφαλίζουν την εμπορική πίστη, την αξιοπιστία και την 
ασφάλεια των συναλλαγών και στην προστασία του στόλου και των περιουσιακών της στοιχείων,  και

δ. η βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων και η υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της LeasePlan. 

IV.  Αποδέκτες των δεδομένων 

α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η LeasePlan και φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα 
οποία η LeasePlan αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όταν και στον 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς την LeasePlan, υπό τον όρο της 



τήρησης της νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του επαγγελματικού απορρήτου. 
Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών σε περίπτωση 
ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (IT), πάροχοι υπηρεσιών αποστολής 
ενημερωτικών μηνυμάτων, ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες είναι ασφαλισμένο το όχημα, διακανονιστές 
ζημιών και πραγματογνώμονες, ασφαλιστικές εταιρείες τρίτων παθόντων στο πλαίσιο του Συστήματος 
Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.) ή στο πλαίσιο δικαστικής διεκδίκησης αποζημιώσεων, η Διεύθυνση Πληροφορικής 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Υ.Σ.Α.Ε.), εταιρείες φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής 
αρχείων, πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, καθώς και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, δικηγόροι, 
δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές,  

β. οικονομικές ή δικαστικές αρχές ή κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθ-
μό που απαιτείται από το νόμο, προς τον σκοπό εκπλήρωσης νομίμων υποχρεώσεων της LeasePlan και 
προς τον σκοπό της άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων της τελευταίας ενώπιον των 
δικαστικών αρχών.

γ. εταιρείες του ομίλου της LeasePlan για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

V.  Διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Λόγω της παγκόσμιας φύσης της οργάνωσης και των Υπηρεσιών της LeasePlan, τα προσωπικά σας στοιχεία 
μπορούν να αποθηκευτούν ή / και να υποστούν επεξεργασία σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία διαμένετε. 
Κάθε διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΟΧ ή εκτός χωρών για τις οποίες έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επάρκειας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Adequacy decisions) θα γίνεται εφόσον έχουν συνομολογηθεί εκ μέρους της LeasePlan 
∆εσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες για τα ∆εδομένα Πελατών, Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Συνεργατών της 
LeasePlan (‘LeasePlan Binding Corporate Rules for Clients, Suppliers and Business Partners”) ή/και Πρότυπες 
Συμβατικές Ρήτρες (‘Standard Contractual Clauses’). 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και λήψη αντιγράφου αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
LeasePlan στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy-officer@leaseplan.gr.

VΙ. Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων 

Η LeasePlan αποθηκεύει και διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι 
απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η LeasePlan για τον καθορισμό του χρόνου διατήρησης των δεδομένων 
περιλαμβάνουν το χρονικό διάστημα: α. χρήσης του οχήματος ιδιοκτησίας της LeasePlan, β. που απαιτείται για 
να εξασφαλιστεί η άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων βάσει των προθεσμιών παραγραφής, όπως 
εκάστοτε ισχύουν, γ. που απαιτείται από τη νομοθεσία, για την ανταπόκριση της LeasePlan σε διοικητικούς και 
φορολογικούς ελέγχους.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, η LeasePlan θα φροντίζει για την ασφαλή διαγραφή, 
καταστροφή, ανωνυμοποίηση ή αρχειοθέτηση των προσωπικών σας δεδομένων.

VΙΙ.  Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε 

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και 
ο Νόμος 4624/2019, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού προς 
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της LeasePlan, τα οποία μπορείτε 
να ασκήσετε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της LeasePlan στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση privacy-officer@leaseplan.gr  ή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται εδώ. Έχετε επίσης το 
δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.
dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η LeasePlan παραβιάζει την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων. 

VIII.  Επικαιροποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης 

Σας παρακαλούμε να ανατρέχετε τακτικά στον σύνδεσμο www.leaseplan.com/el-gr/dhlwsh-peri-aporrhtou/ 
για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές επί της παρούσας ενημέρωσης. Επίσης, για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται η LeasePlan τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να συμβουλεύεστε την 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της LeasePlan, που είναι αναρτημένη στο σύνδεσμο https://
www.leaseplan.com/el-gr/nea-dhlwsh-prostasias-proswpikwn-dedomenwn/ ή να αποστέλλετε μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy-officer@leaseplan.gr.
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