ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. Εισαγωγή
Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής (οδός Ωρωπού αρ. 156)
(στο εξής η «Εταιρεία») με ΑΦΜ 094079101, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 121578960000, όπως
νόμιμα εκπροσωπείται, δεσμεύεται με βάση το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό
νομοθετικό πλαίσιο απέναντι στους μετόχους της, σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους και
επαγρυπνώντας για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των
προσωπικών τους δεδομένων.
2. Σκοπός ειδοποίησης –Ορισμοί
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 οιανδήποτε
ιδιότητα στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας (στο εξής «Μέτοχοι») καθώς και για
τα δικαιώματα που απορρέουν από την επεξεργασία αυτή.
3. Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία και πηγές συλλογής
Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι ονομαστικές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, καταχωρούνται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων και υπόκεινται
στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (στο εξής «Κανονισμός
ΣΑΤ») ως εκάστοτε ισχύει.
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ»
(ATHEXCSD) ως διαχειρίστρια του ΣΑΤ, διατηρεί Μερίδα Επενδυτή, στην οποία
καταχωρίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης των μετόχων που προβλέπονται στο άρθρο
4 του Κανονισμού ΣΑΤ. Τα στοιχεία αυτά, σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από
το Νόμο και τον Κανονισμό ΣΤΑ, τίθενται υπ΄όψιν της ΕΥΔΑΠ μέσω ηλεκτρονικών
αρχείων από το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
Πληροφορίες που αφορούν ιδίως στην μετοχική βάση της Εταιρείας και τις συναλλαγές
επί μετοχών της (π.χ. πράξεις μεταβίβασης) τίθενται υπ΄όψιν της ΕΥΔΑΠ από το
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (βάσει του Κανονισμού ΣΑΤ) μετά το
πέρας της εκκαθάρισης κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Επιπλέον, προσωπικά στοιχεία Μετόχων διατίθενται απευθείας από τους ίδιους για
την διεκπεραίωση θεμάτων που τους αφορούν. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θεωρεί
ως έγκυρα και επικαιροποιημένα τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στην Μερίδα
Επενδυτή του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπου οι Μέτοχοι οφείλουν να γνωστοποιούν
κάθε μεταβολή.
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Τα στοιχεία που τηρούνται στο Βιβλίο Τήρησης Μετόχων της ΕΥΔΑΠ είναι:
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.
Αρ. Μητρώου Μετόχου
Στοιχεία των μετοχών και των δικαιωμάτων που κατέχονται επ’ αυτών
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Επάγγελμα / Δραστηριότητα
Υπηκοότητα
Αριθμός ΑΔΤ/ Διαβατηρίου (ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή, χώρα έκδοσης)
4. Λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και νομική βάση
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων για τους
ακόλουθους σκοπούς:
















Συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις
(Κατάσταση Δικαιούχων Συμμετοχής βάσει του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018)
Τήρηση Βιβλίου Μετόχων (άρθρο 40 του Ν. 4548/2018)
Διανομή Μερίσματος (Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος βάσει
του άρθρου 29 Κανονισμού ΣΑΤ) και εκτέλεση κάθε συμβατικής υποχρέωσης
της ΕΥΔΑΠ απέναντι στους Μετόχους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β ΕΓΚΠΔ)
Υλοποίηση εταιρικών πράξεων που εκτελούνται μέσω ΣΑΤ (πχ αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου- άρθρο 25 Κανονισμού ΣΑΤ)
Γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών υπόχρεων
προσώπων (4.1.3.8. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε
συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ.2 του Νόμου 3340/2005)
Διεξαγωγή εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της ΕΥΔΑΠ λόγω
κληρονομίας ή κληροδοσίας (Άρθρο 47 Κανονισμού ΣΑΤ)
Εκπλήρωση υποχρεώσεων που πηγάζουν από διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας και άλλες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ
ΕΓΚΠΔ)
Κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων
συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών
υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του
υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικό παράδειγμα η προσκόμιση αναλυτικού
μετοχολογίου όταν αυτό απαιτείται για την συμμετοχή της Εταιρείας σε
αναπτυξιακά προγράμματα (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ ΕΓΚΠΔ)
Δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ, στο
Χρηματιστήριο Αθηνών ή στον ιστότοπο της Ε.ΥΔ.Α.Π., όταν αυτό απαιτείται
από τον νόμο
Παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων ερωτημάτων ή
αιτημάτων που απευθύνονται προς την Εταιρεία από τους Μετόχους.
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5. Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων
Το χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων των Μετόχων στο πλαίσιο
της μετοχικής τους ιδιότητας καθορίζεται για όλη την διάρκεια της Εταιρείας, για λόγους
προστασίας της Κεφαλαιαγοράς. Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών
δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο πρόβλεψης νόμου διατηρούνται για το
χρονικό διάστημα που ορίζεται νομοθετικά ή που απαιτείται για την υπεράσπιση των
εννόμων συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ (δικαστικές διενέξεις) ή την εκπλήρωση των
συμβατικών της υποχρεώσεων.
6. Διαβίβαση σε Τρίτους
Η ΕΥΔΑΠ ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα
των Μετόχων της σε:
α) Φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, ενδεικτικά σε παρόχους υπηρεσιών
όπως δικηγόρους, λογιστές αλλά και παρόχους τεχνικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η εν λόγω επεξεργασία διεξάγεται υπό τον έλεγχο της ΕΥΔΑΠ
και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας.
β) Εποπτικές, ελεγκτικές, φορολογικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/ και λοιπές
αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους.
Ενδεικτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, όταν ο νόμος ή άλλη κανονιστική πράξη την υποχρεώνει να παρέχει
πρόσβαση ή να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά ή όταν η παροχή των στοιχείων
απαιτείται για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της.
7. Δικαιώματα Μετόχων
α) Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής
Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ΕΓΚΠΔ, οι Μέτοχοι μπορούν να ενημερωθούν
για τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στην Εταιρεία και να ζητήσουν
τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή εφόσον αυτά συλλέγονται απευθείας από την
ΕΥΔΑΠ και όχι μέσω διασύνδεσης με το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ».
Σε περίπτωση που υπάρχει νόμιμο ή εύλογο δικαίωμα άρνησης της Εταιρείας για την
διεκπεραίωση του αιτήματος, αυτή (η άρνηση) θα αιτιολογείται ειδικώς και ρητώς.
β) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 18 του ΕΓΚΠΔ οι Μέτοχοι έχουν το
δικαίωμα να περιορίσουν την περαιτέρω χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Η
Εταιρεία θα μπορεί να αποθηκεύει τα προσωπικά τους δεδομένα αλλά δεν θα έχει την
δυνατότητα να τα επεξεργαστεί περαιτέρω, εκτός αν η επεξεργασία αυτή γίνεται με την
συγκατάθεση τους ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη είτε για την θεμελίωση, την
άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας, είτε για την
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προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.
γ) Δικαίωμα εναντίωσης
Οι Μέτοχοι μπορούν να εναντιωθούν ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται
με την ιδιαίτερη κατάστασή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση ε ή στ του ΕΓΚΠ∆. Σε αυτήν
την περίπτωση η ΕΥ∆ΑΠ δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την
επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών των μετόχων ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεων.
Στοιχεία επικοινωνίας
Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: ΕΥΔΑΠΑ.Ε.
Διεύθυνση: Ωρωπού 156,
Τηλέφωνο: +30-210 214 4201Fax: +30-210 214 4159
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: grammateia@eydap.gr
B) Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO):
Μαριάννα Αλμπούρα
Τηλέφωνο: +30 210 7495155 & +30 210 7495156
E–mail: dpo@eydap.gr
Γ) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ):Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Ο μέτοχος διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας η οποία
γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς
συμβατούς με αυτούς και διέπεται από τους κανόνες που τίθενται από τον Γ.Κ.Π.∆
2016/679 και τις αιτιολογικές του σκέψεις και από τον ν.4624/2019.
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