
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (στο εξής: «Εταιρεία»), όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται, δεσμεύεται να χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των μετόχων της 

σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, σεβόμενη την 

ιδιωτικότητά τους. 

Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωση σχετικά με το είδος των 

προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία επεξεργάζεται 

προσωπικά δεδομένα για τους νυν και πρώην εγγεγραμμένους μετόχους της και τους 

εκπροσώπους τους, για όσους αντλούν ή και ασκούν δικαιώματα επί των μετοχών της 

Εταιρείας και των εκπροσώπων τους και για όσους συμμετέχουν με οποιαδήποτε 

ιδιότητα στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας (στο εξής «Μέτοχοι») καθώς και για 

τα δικαιώματα που απορρέουν από την επεξεργασία αυτή. 

 Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα παρακάτω στοιχεία για 

τους Μετόχους της στο πλαίσιο λειτουργίας της μετοχικής ιδιότητας και 

διεκπεραίωσης των εργασιών που διέπουν την μεταξύ τους σχέση: 

- Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία 

- Προσωπικά ταυτοποιητικά στοιχεία (λ.χ. πατρώνυμο, μητρώνυμο, 

ημερομηνία γέννησης κλπ.) 

- Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση που Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο 

- Προσωπικά φορολογικά στοιχεία (λ.χ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., χώρα φορολογικής 

κατοικίας) 

- Επάγγελμα / Κύριο αντικείμενο εργασιών 

- Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail) 

- Στοιχεία πληρεξουσίων / νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικών 

προσώπων 

Τα παραπάνω στοιχεία οφείλουν να  γνωστοποιούν οι Μέτοχοι στην Εταιρεία για 

τη διεκπεραίωση θεμάτων που τους αφορούν, όπως συμμετοχή σε Γενικές 

Συνελεύσεις, ρύθμιση θεμάτων κληρονομικής ή/και ειδικής διαδοχής κοκ. 

Παρακαλούνται οι κ.κ Μέτοχοι για την έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων τους, 

όταν υπάρχει αλλαγή στα προσωπικά τους δεδομένα, έτσι ώστε το Βιβλίο Μετόχων 

να παραμένει πάντοτε ενημερωμένο.  

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων, τα 

οποία αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς : 

Α) Για να είναι εφικτή η συμμετοχή και η άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων τους 

στις Γενικές Συνελεύσεις, επιβεβαιώνοντας την μετοχική τους ιδιότητα (άρθρο 124 

Ν. 4548/2018) . 

Β) Για τη διεξαγωγή εταιρικών πράξεων (λ.χ. συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου, διανομή μερίσματος κλπ) 



Γ)  Για την τήρηση Βιβλίου Μετόχων (άρθρο 40 Ν. 4548/2018) 

Δ) Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν από την 

νομοθεσία για την πρόληψη οικονομικού εγκλήματος, νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητας (αρ. 20 Ν. 4557/2018)  

Ε) Για την παροχή διευκρινίσεων ή/και απαντήσεων επί ερωτημάτων / αιτημάτων που 

απευθύνονται στην Εταιρεία από Μετόχους. 

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων στο 

πλαίσιο της μετοχικής τους ιδιότητας καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας. 

Επιπλέον, προσωπικά στοιχεία που έχουν κατατεθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων 

εργασιών, λ.χ. της κληρονομικής διαδοχής, θα διατηρούνται για όσο χρονικό 

διάστημα ορίζει κάθε φορά ο νόμος, ή όπου απαιτείται, για την εξυπηρέτηση εννόμων 

συμφερόντων της Εταιρείας ή για την υπεράσπιση αυτής έναντι πιθανών δικαστικών 

διενέξεων. 

Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την καλύτερη 

δυνατή φύλαξη των προσωπικών δεδομένων και την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης σε αυτή ή απώλειας χρήσης και περιορίζει την πρόσβαση μόνο σε άτομα 

που τη χρειάζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα 

πρόσωπα που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας 

πράττουν ανάλογα με την εξουσιοδότηση που τους έχει δοθεί από την ίδια και 

δεσμεύονται ως προς την εμπιστευτικότητα των ενεργειών τους.  

 Ή Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα 

των Μετόχων της σε : 

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (λ.χ. δικηγόρους, λογιστές, κλ.π) 

Β) Φορολογικές, ελεγκτικές, εποπτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές και φορείς 

(λ.χ. Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων κλ.π) 

Οι Μέτοχοι έχουν τα εξής δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από την επεξεργασία 

των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία: 

Α) Οι Μέτοχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά τους δεδομένα που 

τηρούνται από την Εταιρεία και να ζητήσουν τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή. Σε 

περίπτωση που υπάρχει νόμιμο ή εύλογο δικαίωμα άρνησης της Εταιρείας για τη 

διεκπεραίωση του αιτήματος, η άρνηση θα δικαιολογείται ειδικώς και εγγράφως. 

Β) Οι Μέτοχοι μπορούν να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν υποβάλλει πλέον τα προσωπικά 

δεδομένα σε επεξεργασία εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για 

την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 

Μετόχων, όπως όταν γίνεται επεξεργασία για τη θεμελίωση, υποστήριξη και άσκηση 

αξιώσεων της Εταιρείας. 

Γ) Οι Μέτοχοι μπορούν να περιορίζουν την περαιτέρω χρήση των προσωπικών 

τους δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα μπορεί να αποθηκεύει τα 

προσωπικά δεδομένα αλλά δεν θα μπορεί να τα επεξεργάζεται περαιτέρω, εκτός εάν η 

επεξεργασία αυτή γίνεται με την συγκατάθεσή τους ή είναι απαραίτητη για τη 



θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας, είτε για την 

προστασία δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Δ) Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν τα προσωπικά τους δεδομένα που 

οι ίδιοι έχουν χορηγήσει στην Εταιρεία σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας. Στην 

περίπτωση αυτή, η Εταιρεία οφείλει να τους τα χορηγήσει σε κατάλληλη μορφή, 

αναγνωρίσιμη από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα. 

Ε) Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να προβούν σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας 

Εποπτικής Αρχής, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφησίας 1-3 ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ. +30 210 6475600, 

complaints@dpa.gr. 

  

 

 


