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Mutual Assurance Brokers – Χρήση Προσωπικών Δεδομένων Συνεργατών 

1. Αγαπητοί συνεργάτες, εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας 

Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο 

αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με επιστολή στη διεύθυνση της 

Mutual Assurance Brokers: Κοραή 7, 15341, Αγία Παρασκευή υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή 

στο email info@mutualnet.gr   

2. Η Mutual Assurance Brokers θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα: 

i) για τη σύναψη και τη λειτουργία της σύμβασης συνεργασίας, 

ii) για την καταβολή της αμοιβής σας, 

iii) για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων της Mutual Assurance Brokers που προκύπτουν από τη νομοθεσία 

στους τομείς του ασφαλιστικού δικαίου και της φορολογίας εισοδήματος, 

iv) για την αξιολόγηση της συνεργασίας μας, 

v) για το χειρισμός καταγγελιών και παραπόνων από ασφαλισμένους, 

vi) για τη μεταξύ μας επικοινωνία. 

Η Mutual Assurance Brokers δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τη σύναψη, την 

λειτουργία, τη διατήρηση και την εκτέλεση των όρων της σύμβασης και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 

3. Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω 

αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Mutual Assurance Brokers θα επεξεργαστεί: 

▪ Στοιχεία ταυτότητας, ήτοι ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Αριθμό Μητρώου εγγραφής 

σε επαγγελματικές ενώσεις, συλλόγους και επιμελητήρια, 

▪ Διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης, 

▪ Στοιχεία επικοινωνίας, 

▪ Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ήτοι αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN και Τράπεζα στην 

οποία τηρείται, 

▪ Στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς σε σχέση με την καταλληλότητα, το αξιόχρεο, αξιόπιστο και 

φερεγγυότητά σας. 

▪ Στοιχεία αναγκαία για τη σύναψη, την λειτουργία, τη διατήρηση και την εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

και για τη συμμόρφωση με τη οικεία νομοθεσία 
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4. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με την εποπτική αρχή. 

Η Mutual Assurance Brokers δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας 

δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με τη μεταξύ μας συνεργασία, εκτός εάν αυτό 

απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Mutual Assurance Brokers δεν 

πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές 

ενέργειες. 

5. Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για τη σύναψη, τη διατήρηση και τη λειτουργία της σύμβασης 

συνεργασίας. Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δυστυχώς, η Mutual Assurance Brokers δεν θα 

δύναται να προβεί στη σύναψη ή και διατήρηση της σύμβασης συνεργασίας και στην καταβολή της αμοιβής 

σας. 

6. Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, 

Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και 

Εναντίωσης. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο info@mutualnet.gr για 

την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία.  

7. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο 

η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3. Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr. 

8. Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα η μεταξύ μας σύμβασή είναι σε ισχύ και μέχρι είκοσι έτη μετά τη 
λήξη ισχύος της για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. 
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