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INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

10ης Ιουνίου 2022 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωση των μετόχων της εταιρίας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με έδρα στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης – Κορωπίου, 19 400 Κορωπί Αττικής, Α.Φ.Μ. 

094170977 και Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 359201000, τηλ. 210 6697608 (στο εξής η «Εταιρεία» ή 

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), η οποία προβαίνει ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στην 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς και των δεδομένων των εκπροσώπων 

αυτών, των προσώπων που αντλούν ή και ασκούν δικαιώματα επί των μετοχών της Εταιρείας 

και των εκπροσώπων αυτών, καθώς και εν γένει όσων συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, μετά 

διακοπή ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτής (στο εξής όλες οι ως άνω κατηγορίες 

φυσικών προσώπων και για λόγους συντομίας «Μέτοχοι» ή «Μέτοχος»).  

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων πραγματοποιείται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως σύμφωνα με 

το Ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων, ΓΚΠΔ), όπως ισχύουν. 

Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία και πηγές συλλογής 
 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
καταχωρίζονται 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 ΣΑΤ τίθενται υπόψη της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικών αρχείων από το «Ελληνικό 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ». 

Η Εταιρεία θεωρεί ως έγκυρα και επικαιροποιημένα τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη 

Μερίδα Επενδυτή του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπου και οι Μέτοχοι οφείλουν να 

γνωστοποιούν κάθε μεταβολή. 

Προσωπικά δεδομένα των Μετόχων διατίθενται απευθείας από τους ίδιους για την 

διεκπεραίωση θεμάτων που τους αφορούν είτε από τρίτα εξουσιοδοτημένα από τους Μετόχους 

πρόσωπα είτε, βάσει των ανωτέρω, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», υπό το ρόλο της ως διαχειρίστρια του ΣΑΤ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται δεδομένα όπως 

τα προσωπικά στοιχεία του Μετόχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., 

επαγγελματική δραστηριότητα, αριθμός ΑΔΤ/ Διαβατηρίου, εθνικότητα), στοιχεία των μετοχών 

και δεδομένων μετοχικής σχέσης (δικαιώματα επί μετοχών, μερίδα επενδυτή, κωδικός αριθμός 

μερίδας επενδυτή, αριθμός λογαριασμού αξιών), στοιχεία αλληλογραφίας με το Μέτοχο 

(διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax), δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας ο 

Μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της 

ιδιότητας αυτής, καθώς και δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος 
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ψήφου του Μετόχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στοιχεία διαφόρων 

αιτημάτων που υποβάλλει ο Μέτοχος στην Εταιρεία.  

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/ Νόμιμη βάση/ Τρόπος  

Η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μετόχων, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω και εν γένει τα επεξεργάζεται για την εκπλήρωση νομίμων σκοπών επεξεργασίας και 

πάντοτε σύμφωνα με έγκυρες νομικές βάσεις που θεμελιώνουν τη νομιμότητα της εν λόγω 

επεξεργασίας, ιδίως προς τους εξής σκοπούς:  

(α) ταυτοποίηση των Μετόχων, 

(β) επικοινωνία με τους Μετόχους,  

(γ) έλεγχο της δυνατότητας και της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων των Μετόχων και 

διευκόλυνση των Μετόχων να ασκούν τα εκ του νόμου δικαιώματά τους, όπως τα δικαιώματα 

συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, διανομή μερίσματος κ.λ.π.  

(δ) επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας, τήρηση κατάστασης Μετόχων και πρακτικών της 

Γενικής Συνέλευσης 

(ε) τήρηση της φορολογικής, χρηματιστηριακής, εταιρικής νομοθεσίας και εν γένει για τη 

συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της.  

Νομικές βάσεις της επεξεργασίας είναι επομένως η συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση της 
εταιρίας και η προστασία των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία, καθώς και η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους Μετόχους.  

Τα προσωπικά δεδομένα των μετόχων τυγχάνουν μόνο της απολύτως αναγκαίας 
επεξεργασίας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.  

 

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι τα αρμόδια για τη διαχείριση της Γενικής Συνέλευσης 

στελέχη της Εταιρείας και τρίτοι σύμβουλοι της εταιρείας, οι οποίοι επεξεργάζονται αυτά εντός 

του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους και κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν 

ανατεθεί για λογαριασμό της εταιρείας υπό την προϋπόθεση τήρησης απορρήτου και ειδικών 

σχετικών υποχρεώσεων, καθώς και οι εποπτικές, ελεγκτικές και λοιπές δημόσιες αρχές στο 

πλαίσιο της εκ του νόμου άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, οι εταιρίες του Ομίλου INFORM, 

εφόσον αυτό απαιτείται για την εύρρυθμη λειτουργία της Εταιρείας ή για εκπλήρωση νόμιμης 

υποχρέωσης.   

Τόπος επεργασίας  

Η έδρα και τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας ή της θυγατρικής της INFORM ΛΥΚΟΣ 

(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες ούτε χώρες εκτός Ε.Ο.Χ.   

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων 

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα των Μετόχων τηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που είναι 

απαραίτητο σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και για την άσκηση 

αξιώσεων ή την προάσπιση έννομων συμφερόντων της Εταιρείας. 

Δικαιώματα Μετόχων 
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Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να έχετε ενημέρωση και πρόσβαση 

στα δεδομένα που σας αφορούν.  

 

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων 

σας, τα οποία τηρούνται στα πλαίσια της παρούσας ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών 

δεδομένων σας.  

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας, 

εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.  

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της 

επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη 

νομοθεσία.  

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των 

δεδομένων σας, εντός των περιορισμών που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.  

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, όπως και για κάθε οποιαδήποτε απορία, 

διευκρίνιση, αίτημα μπορεί να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο της Εταιρείας για την επεξεργασία 

δεδομένων της Εταιρείας στο dataprotection@lykos.gr, είτε με φυσική αλληλογραφία στην έδρα 

της εταιρείας (5ο χλμ Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, 19400, Κορωπί) υπόψιν του. 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1–3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, 

contact@dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας ή με οιονδήποτε 

τρόπο η επεξεργασία των δεδομένων σας θεωρείτε ότι γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του 

απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των φυσικών προσώπων και την 

προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας πιστοποιημένο 

κατά ISO 27001. 

Δήλωση Ενημέρωσης:  

Ο Μέτοχος διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι 

σύμφωνη με το Ν.4624/2019 και τον Κανονισμό 2016/679, αποκλειστικά για τους σκοπούς 

που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς. 
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