
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ GROWTH AWARDS 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη 
Εταιρεία» (εφεξής «η Eurobank»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, με Αρ. 
Γ.Ε.ΜΗ.: 000223001000 και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη 
Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», που εδρεύει  στο Παλαιό 
Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121548701000 (εφεξής «η Grant Thornton») 
σας ενημερώνουν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
και τις διατάξεις της σχετικής ελληνικής (Ν. 4624/2019 κ.λπ.) και ενωσιακής νομοθεσίας περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι επεξεργάζονται προσωπικά σας 
δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο βιντεοσκόπησης, λήψης φωτογραφικού υλικού από 
την εκδήλωση βράβευσης στο πλαίσιο των Growth Awards, σύμφωνα με τα κατωτέρω. 
Ειδικότερα, η παρούσα ενημέρωση αφορά τα πρόσωπα που παρευρίσκονται στην εκδήλωση 
βράβευσης των Growth Awards.  

 Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουν η  Eurobank και η Grant Thornton, για ποιον 
σκοπό και με ποια νομική βάση τα επεξεργάζονται;  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν η  Eurobank και η Grant Thornton είναι δεδομένα 
εικόνας σας που εν συνεχεία θα χρησιμοποιηθούν από την  Eurobank και τη Grant Thornton 
για τη δημιουργία σχετικού υλικού για σκοπούς προβολής των βραβείων Growth Awards 
καθώς και των ιδίων (Eurobank και Grant Thornton) και το οποίο θα αναρτηθεί ενδεικτικά 
στα κάτωθι μέσα: στα εκάστοτε κάθε φορά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον διαδικτυακό 
τόπο των Growth Awards, στα εκάστοτε κάθε φορά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
διαδικτυακούς τόπους της Eurobank και της Grant Thornton, στα μέσα ενημέρωσης (έντυπα, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης κ.λπ.), στο διαφημιστικό και 
προωθητικό της Eurobank και της Grant Thornton υλικό (ενδεικτικά έντυπα, newsletters, 
δελτία τύπου κ.λπ.), εσωτερικά στη Eurobank και στη Grant Thornton και στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων αυτών. Επίσης ενδέχεται να μεταδοθεί και η εικόνα σας στο μέτρο που η 
εκδήλωση μεταδίδεται μέσω live streaming. Στον χώρο της εκδήλωσης(αίθουσα βράβευσης 
και φουαγιέ)  υπάρχουν εμφανείς και επαρκείς σε αριθμό πινακίδες που σας ενημερώνουν 
σχετικά πριν την είσοδό σας στον χώρο που βιντεοσκοπείται και λαμβάνεται φωτογραφικό 
υλικό και που η εκδήλωση σε αυτόν μεταδίδεται με live streaming. Ρητά διευκρινίζεται ότι η 
ως άνω επεξεργασία βασίζεται στη νομική βάση  των εννόμων συμφερόντων της Τράπεζας 
μόνο όταν το σχετικό βίντεο-φωτογραφίες των οποίων γίνεται χρήση δεν είναι 
επικεντρωμένες ούτε εστιάζουν σε εσάς. Σε περίπτωση που το βίντεο, φωτογραφία εστιάζει 
σε εσάς ή σε περίπτωση που επιπλέον ζητείται από εσάς κάποια δήλωση που καταγράφεται 
ή ηχογραφείται ή σε περίπτωση που εμπίπτετε σε κατηγορία προσώπων που έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση βράβευσης όπως οι εκπρόσωποι βραβευθέντων, 
ομιλητές και μέλη της επιτροπής βράβευσης, για τη συλλογή, δημιουργία και χρήση του εν 
λόγω υλικού θα σας ζητηθεί να συγκατατεθείτε στην εν λόγω επεξεργασία εγγράφως με 
υπογραφή σχετικής δήλωσης κατόπιν ειδικής ενημέρωσης. Σε κάθε περίπτωση αν δεν 
επιθυμείτε να βιντεοσκοπηθείτε, να ληφθούν φωτογραφίες σας ή να μεταδοθεί η εικόνα σας 
μέσω live streaming θα διατίθεται συγκεκριμένος χώρος στην αίθουσα όπου θα μπορείτε 
από εκεί να παρακολουθήσετε την εκδήλωση καθώς και στο φουαγιέ. Θα πρέπει συνεπώς 
να γνωστοποιήσετε την εν λόγω επιθυμία σας στον υπεύθυνο της εκδήλωσης την ημέρα της 
εκδήλωσης, ώστε να σας υποδείξει συγκεκριμένα τον ως άνω χώρο. 



 Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας; 

Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί ενδεικτικά να είναι οι κατωτέρω:  α) Οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι της της Eurobank και της Grant Thornton στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, β) 
εταιρείες παραγωγής περιεχομένου, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων,  διαφημιστικές 
εταιρείες και λοιπές σχετικές εταιρείες, όπως η «ISOBAR – I PROSPECT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ADMINE 3.0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η   
«MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.» γ)μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  μέσα ενημέρωσης κ.λπ., 
δ) το κοινό/αποδέκτης των εκάστοτε ενεργειών προβολής/live streaming μετάδοσης. 

 Μπορεί  η  Eurobank και η Grant Thornton να διαβιβάζουν τα δεδομένα σας σε τρίτες 
χώρες (εκτός Ε.Ο.Χ); 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται από τη Eurobank και την Grant 
Thornton σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) μόνο με τήρηση 
όλων των νόμιμων προϋποθέσεων (άρθρα 44-50 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).  
 

 Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούν η Eurobank και η Grant Thornton τα δεδομένα 
σας; 

Τα δεδομένα σας θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται τα Growth Awards και 
η ανάγκη αναφοράς σε αυτά και εν συνεχεία, θα διαγραφούν με ασφάλεια από τη Eurobank 
και τη Grant Thornton, εκτός εάν το νομικό/κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων και 
υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων ή η ανάγκη τήρησης αρχείων 
επιτάσσει την περαιτέρω τήρησή τους. Επίσης σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας θα διαγραφούν με ασφάλεια τα δεδομένα σας από τη Eurobank και τη 
Grant Thornton, εφόσον δεν υπάρχει άλλος σκοπός που να δικαιολογεί τη συνέχιση 
διατήρησής τους, όπως αυτοί που προαναφέρθηκαν στο προηγούμενο εδάφιο. 

 Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας; 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στο μέτρο που μπορούν να εφαρμοστούν εν προκειμένω και 
παρακαλούμε σημειώστε  ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και 
δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων: 

α) δικαίωμα πρόσβασης, 

β) δικαίωμα διόρθωσης,  

γ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, 

δ)δικαίωμα διαγραφής,  

ε) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, 

στ) δικαίωμα εναντίωσης, 

ζ) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα 
δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο 
υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα 
δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.  

http://www.dpa.gr/


 Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας; 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@growthawards.gr. Επίσης στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπεύθυνες της εκδήλωσης κ.κ. Κεσίσογλου 
Μάρθα και Μπαλτούκα Αλεξάνδρα για να εκφράσετε τυχόν αντίρρησή σας να 
καταγραφείτε/φωτογραφηθείτε/μεταδοθεί η εικόνα σας μέσω live streaming και αυτός θα 
σας υποδείξει συγκεκριμένο χώρο εντός της αίθουσας της εκδήλωσης και του φουαγιέ στον 
οποίο δε λαμβάνει χώρα βιντεοσκόπηση/λήψη φωτογραφιών και μετάδοση μέσω live 
streaming. 
 

Η παρούσα ενημέρωση έχει αποσταλεί εξατομικευμένα  στο σύνολο των προσκληθέντων 
στην εκδήλωση και διατίθεται σε έντυπη μορφή και  στον χώρο της εκδήλωσης. 
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