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Πληροφόρηση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε σχετικά με την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΚΓΠΔ) κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09-06-2021.  

Η ακόλουθη πληροφόρηση σκοπό έχει να σας δώσει μια συνολική εικόνα για τον τρόπο με 

τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για τα δικαιώματά σας 

σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09-06-2021. 

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και σε ποιόν μπορείτε να  

απευθυνθείτε? 

Η Ο.Τ.Ε. Α.Ε (εφεξής η «Εταιρεία») είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα σας (υπεύθυνος 

επεξεργασίας). Η διεύθυνσή μας είναι Λεωφόρος Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι Αθήνα 

(Ελλάδα). Μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας 

μας στην ως άνω διεύθυνση. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία 

δεδομένων και το μητρώο μετόχων, παρακαλώ απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

iroffice@ote.gr . 

 

2. Τι δεδομένα επεξεργαζόμαστε, γιατί, και με ποια νομική βάση;  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΕΚΓΠΔ) και τον Ν. 4624/2019, τους νόμους 4548/2018 και 

4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, 

τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 της Επιτροπής και το Ν. 4569/2018, τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής «Κανονισμός 

ΕΛΚΑΤ»), καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά νομοθέτημα ή κανονιστική πράξη, για τους 

σκοπούς που προβλέπονται στα ως άνω νομοθετήματα. 

Ειδικότερα η  Τακτική Γενική Συνέλευση της  09-06-2021 (καθώς και τυχόν επαναληπτικής ή 

μετ’αναβολή ή μετά διακοπή, εφεξής θα αναφέρονται από κοινού με την αρχική συνεδρίαση 

ως η «Γενική Συνέλευση») θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή των μετόχων (και αντιπροσώπων ή 

εκπροσώπων αυτών) αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, με 

οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά μέσα, δυνάμει των άρθρων 120 παρ.3 και 125 του 

Ν.4548/2018 καθώς και του άρθρου 18 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας “AXIA e-Shareholders Meeting” (η «Πλατφόρμα») της ανώνυμης 

εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (εφεξής “ΕΛΚΑΤ”), στην οποία έχει 

ανατεθεί από την Εταιρεία η διοργάνωση της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης. Μέσω της 

Πλατφόρμας θα παρέχεται στους μετόχους (και τους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους αυτών) 

η δυνατότητα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, 

τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί 24 ώρες πριν από τη 

Γενική Συνέλευση, δυνάμει του άρθρου 126 του Ν.4548/2018. Υπό το ως άνω πλαίσιο, η 

Εταιρία λαμβάνει υπηρεσίες από την ΕΛΚΑΤ, η οποία θα ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία.  

Επίσης, στο πλαίσιο των Ν. 4607/2020 και 4569/2018, καθώς και της απόφασης 8 του ΔΣ της 

ΕΛΚΑΤ, η Εταιρεία δικαιούται να αιτηθεί την ταυτοποίηση των μετόχων της που διατηρούν 

μετοχές τόσο σε ατομικούς όσο και σε συλλογικούς λογαριασμούς. Υπ’ αυτό το πλαίσιο, η 

Εταιρεία έχει αναθέσει στην ΕΛΚΑΤ, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μητρώου, να 

συγκεντρώσει από τους διαμεσολαβητές και να διαβιβάσει στην Εταιρεία δεδομένα 
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ταυτοποίησης των μετόχων, καθώς επίσης και τα στοιχεία των εγγεγραμμένων δικαιούχων 

στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, ενεργώντας και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ως εκτελών 

την επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό, η ΕΛΚΑΤ θα παραδώσει στην Εταιρεία, έως την 

ημερομηνία καταγραφής κατάσταση μετόχων-δικαιούχων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 

της Εταιρείας. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας προς λοιπές υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το Ν. 4706/2020, υποχρεούμαστε να διαβιβάζουμε προς τους μετόχους μας 

πληροφορίες που αφορούν τη Γενική Συνέλευση μέσω της αλυσίδας διαμεσολαβητών και 

περαιτέρω να λαμβάνουμε πληροφορίες που αφορούν στην άσκηση των δικαιωμάτων που 

απορρέουν από τις μετοχές. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουμε υπηρεσίες από την ΕΛΚΑΤ,ΕΛΚΑΤ 

η οποία θα συγκεντρώνει και θα διαβιβάζει προς την Εταιρεία τα εν λόγω δεδομένα, 

ενεργώντας ως εκτελών την επεξεργασία (εκτελών την επεξεργασία).  

Η ΕΛΚΑΤ (ή οι συνεργάτες/υπεργολάβοι αυτής), στο πλαίσιο παροχής των ως άνω υπηρεσιών 

και εκτέλεσης των σχετικών καθηκόντων της, θα επεξεργάζεται για λογαριασμό μας, ως 

υπευθύνου επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα μετόχων ή/και αντιπροσώπων ή/και 

εκπροσώπων αυτών. Οι κατηγορίες δεδομένων που θα επεξεργάζεται ο εκτελών την 

επεξεργασία καθώς και οι συνεργάτες/υπεργολάβοι που χρησιμοποιεί ο εκτελών για την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών συνίστανται σε: 

(α)  δεδομένα ταυτοποίησης (όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός/μητρός, διεύθυνση, 

ΑΔΤ),  

(β) δεδομένα επικοινωνίας (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και 

αριθμό κινητού τηλεφώνου),  

(γ) κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας της Γενικής 

Συνέλευσης,  

(δ) δεδομένα ιδιοκτησίας ή κατοχής μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. (όπως αριθμός, είδος μετοχών και 

τυχόν έννομη σχέση δυνάμει της οποίας κατέχονται οι μετοχές ή ασκούνται τα δικαιώματα 

ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές),  

(ε) Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή και λογαριασμός αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, 

(στ) δεδομένα ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση ανά θέμα ημερήσιας διάταξης και 

συγκεντρωτικά,  

(ζ) δεδομένα εικόνας-ήχου (βίντεο) από τη συμμετοχή του μετόχου (ή του αντιπροσώπου του 

ή/και εκπροσώπου του) στη Γενική Συνέλευση. Η επεξεργασία των δεδομένων από τη 

συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης θα γίνεται 

μέσω των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services) της εταιρείας Cisco Systems, 

Inc., το οποίο τηρείται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX).  

 Πέραν των ανωτέρω, η ΕΛΚΑΤ, ως Διαχειριστής του ΣΑΤ, ενημερώνει την Εταιρεία., 

προωθώντας τα απαραίτητα στοιχεία σας, σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της νομοθεσίας και του Κανονισμού ΕΛΚΑΤ. Ιδίως δε μετά το πέρας της 

εκκαθάρισης κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΕΛΚΑΤ θέτει στη 

διάθεση της ΟΤΕ Α.Ε. τις πράξεις μεταβίβασης που έχουν λάβει χώρα επί των μετοχών σας.  
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ΕΛΚΑΤ. Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς διανομής μερίσματος και σύμφωνα με τον Κανονισμό 

ΕΛΚΑΤ, η ΕΛΚΑΤ θέτει στη διάθεση της Eταιρείας Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων 

Μερίσματος. Στα ως άνω αρχεία που διαβιβάζονται στην Εταιρεία περιλαμβάνονται 

προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων μετόχων.  

Τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω 

σκοπούς αποτελούν οι σχετικές με τα ως άνω διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 6 (1γ) και 

(4) του ΕΚΓΠΔ και το Ν. 4624/2019. Επίσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε 

συμμόρφωση με άλλες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, όπως για παράδειγμα σύμφωνα με 

τη φορολογική νομοθεσία, για τους σκοπούς παρακράτησης φόρου λόγω διανομής 

μερίσματος. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση αυτή 

είναι οι αντίστοιχες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 6 (1γ) του 

ΕΚΓΠΔ και το Ν. 4624/2019. 

Υποχρεούμαστε νομικά να επικοινωνήσουμε προηγουμένως μαζί σας πριν να 

προχωρήσουμε στην επεξεργασία δεδομένων σας για οποιουσδήποτε σκοπούς που δεν 

αναφέρονται ανωτέρω.  

3. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα; 

Εντός της Εταιρείας μόνον εκείνοι που χρειάζονται πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα 

για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους απέναντι σε εσάς έχουν πράγματι πρόσβαση σε αυτά. 

Πάροχοι υπηρεσιών και   εν γένει αντιπρόσωποι  που συνεργάζονται με την εταιρεία μας 

δύνανται επίσης να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που 

αναφέρονται ανωτέρω υπό 2. Τέτοιες εταιρείες (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών IT και συνεργάτες 

που προετοιμάζουν και οργανώνουν τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων) που 

συνεργάζονται μαζί μας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των μετόχων μας 

αποκλειστικά ως μέρος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ως αναφέρεται ρητώς στη 

σχετική νομοθεσία (άρθρο 28 ΕΚΓΠΔ και Ν. 4624/2019). Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία 

εξακολουθεί να φέρει ευθύνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.  

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ο συνεργάτης οφείλει να ακολουθεί 

συνεχώς τις οδηγίες μας. Προκειμένου να είμαστε σίγουροι γι’ αυτό, έχουμε θέσει αυστηρές 

συμβατικές ρυθμίσεις και θα προβούμε στη λήψη τεχνικών/οργανωτικών μέτρων και 

επιπλέον ελέγχων όπου απαιτείται.  

Αν συμμετέχετε σε γενική συνέλευση μετόχων, τότε σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και τους 

νόμους της κεφαλαιαγοράς,  τρίτοι δύνανται να βλέπουν τα προσωπικά σας δεδομένα στη 

λίστα των μετόχων.  

Επιπλέον, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλους παραλήπτες. Αυτοί έχουν δικαίωμα εκ 

του νόμου να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας με δική τους ευθύνη. Αυτό περιλαμβάνει και 

τις δημόσιες αρχές, μεταξύ των οποίων την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και το Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να εκπληρώσουν 

υποχρεώσεις προβλεπόμενες εκ του νόμου.  
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4. Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες; 

Οι παραλήπτες που έχουν δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με δική 

τους ευθύνη (π.χ. Αρχές εκπληρώνοντας υποχρεώσεις ενημέρωσης προβλεπόμενες εκ του 

νόμου) δύνανται να έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα.  

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σε οποιονδήποτε 

σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό επί του παρόντος. Προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται 

μόνο σε παρόχους υπηρεσιών εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στο μέτρο κατά 

το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι η υπό εξέταση Τρίτη χώρα έχει θέσει 

σε εφαρμογή το κατάλληλο πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 

παρέχει άλλες κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα (πχ. 

εσωτερικοί δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής).  

5. Για πόσο χρόνο θα είναι αποθηκευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Στο μέτρο κατά το οποίο δεν έχουμε υποχρέωση να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, η οποία 

να απορρέει από νόμο (π.χ. υποχρέωση διατήρησης δεδομένων, φορολογικοί νόμοι), τα 

προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται ή διαγράφονται όταν δεν απαιτούνται πια για 

τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Το χρονικό διάστημα διατήρησης των 

προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο πρόβλεψης του νόμου, 

διατηρούνται για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον εκάστοτε νόμο [π.χ. τουλάχιστον 5 

χρόνια για τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 

596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 για 

την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation-MAR)].  

6. Υποχρεούστε ως μέτοχος να δίδετε συγκεκριμένα δεδομένα; 

Ως μέτοχος-φυσικό πρόσωπο υποχρεούστε να δίδετε στην Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα 

που απαιτούνται και αναφέρονται ανωτέρω.  

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων;  

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για πληροφορίες σχετικά με το είδος των 

δεδομένων που τηρούμε. Υπό ορισμένες συνθήκες μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα 

δεδομένα σας ή να περιοριστεί η επεξεργασία αυτών (π.χ. εάν τα δεδομένα σας τυγχάνουν 

παράνομης επεξεργασίας).  

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στη 

διεύθυνση της τελευταίας ή με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Δικαίωμα εναντίωσης: 

Όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να διασφαλίσουμε νόμιμα συμφέροντα, 

μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτήν την επεξεργασία εάν, βάσει των δικών σας ειδικών 

περιστάσεων, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις που αντίκεινται στην εν λόγω επεξεργασία. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εκτός εάν 

έχουμε συμφέροντα υπέρτερης σημασίας να προστατέψουμε.  

 


