
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA (εφεξής θα αναφέρεται ως “TITAN”, “εμείς", "μας"), η μητρική εταιρεία του ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ, λαμβάνει 

πολύ σοβαρά υπόψη της την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας.  Με το παρόν ενημερώνουμε τα φυσικά 

πρόσωπα, που είναι μέτοχοι της ΤΙΤΑΝ, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους σύμφωνα 

με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679/) («ΓΚΠΔ»).  Όποτε τροποποιούμε την παρούσα 

ενημέρωση θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας τις αλλαγές.  Σας παρακαλούμε να διαβάζετε τακτικά την παρούσα ενημέρωση, για να 

είστε ενήμεροι. 

  

2. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας; 

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA, εταιρεία που έχει συσταθεί στο 

Βέλγιο (αριθμός μητρώου εταιρειών 0699.936.657) και έχει την καταστατική της έδρα στο Βέλγιο στην διεύθυνση Rue de la Loi 23, 7th floor, 

box 4, 1040 Brussels, Belgium. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΤΙΤΑΝ, για να κάνετε ερωτήσεις ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (βλ. Τμήμα 

10 παρακάτω) σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας (a) με επιστολή (αποστείλατε την επιστολή σας στην ΤΙΤΑΝ υπόψη «Γραφείου 

Απορρήτου») στην καταστατική έδρα της TITAN στο Βέλγιο στη διεύθυνση Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels, Belgium ή στην 

διοικητική έδρα της ΤΙΤΑΝ στην Κύπρο στη διεύθυνση Ανδρέα Ζάκου και Μιχαήλ Παρίδη 12, Κτήριο MC, Εγκωμή, Λευκωσία 2404, Κύπρος, 

(β) με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com ή (γ) τηλεφωνώντας στο +30 210 2591619. 

 

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας; 

 

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εσάς, όταν μας τα παρέχετε. Επίσης προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε, 

όταν ασκείται το δικαίωμα ψήφου ή άλλα δικαιώματά σας ως μέτοχοι.  Επίσης συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας από τρίτους, όπως 

εξουσιοδοτημένους διαμεσολαβητές, θεματοφύλακες ή εκκαθαριστές, όταν μας τα παρέχουν.   

 

4. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας επεξεργαζόμαστε; 

 

Επεξεργαζόμαστε τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των μετόχων: όνομα, διεύθυνση, πατρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας 

(περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης), εθνικότητα, χώρα και πόλη κατοικίας, στοιχεία των μετοχών που κατέχουν, εντολές 

ψηφοφορίας, φωνή και εικόνα (εάν καταγραφούν σε περίπτωση συμμετοχής σας σε συνέλευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας), 

καθώς επίσης και τον μοναδικό αριθμό μερίδας του επενδυτή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

   

5. Για ποιους λόγους (νομικές βάσεις) και σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας; 

 

Η ΤΙΤΑΝ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για (a) να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, (β) να επιδιώξει τα έννομα 

συμφέροντα της ίδιας ή τρίτων (π.χ. για να επικοινωνήσουμε με τους μετόχους μας, για την διεκπεραίωση κληρονομικών δικαιωμάτων) 

και (γ) να εκτελέσουμε συμβατική υποχρέωση που μπορεί να έχουμε προς εσάς, ώστε να πετύχουμε τους εξής σκοπούς: 

 

α. Επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας στέλνετε. 

β. Διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου και άλλα δικαιωμάτων, που έχετε, ως μέτοχοι, περιλαμβανομένης της συμμετοχής 

σας σε γενικές συνελεύσεις (π.χ. παρέχοντας κωδικούς πρόσβασης για εξ αποστάσεως πρόσβασή σας, όποτε είναι απαραίτητο). 

γ. Διευκολύνουμε την ενεργό συμμετοχή ως μετόχων στην TITAN.  

δ. Ταυτοποιούμε τους υφιστάμενους μετόχους προς επίτευξη οποιουδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς. 

ε. Διευκολύνουμε την άσκηση συναφών δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων (π.χ. κληρονομικά δικαιώματα). 

στ. Εκτελέσουμε συμβατικές υποχρεώσεις μας. 

 

Εάν είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς μη συμβατούς με τους παραπάνω, θα προηγηθεί 

σχετική ενημέρωσή σας.   

 

Η ΤΙΤΑΝ δεν λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (δηλ. επεξεργασία 

χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση). 

 

6. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας; 

 

Η ΤΙΤΑΝ θα παράσχει προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, όπως τις κρατικές και εποπτικές αρχές, εφόσον έχει τέτοια νομική υποχρέωση.  

Η TITAN θα παράσχει προσωπικά δεδομένα σας σε εξουσιοδοτημένους διαμεσολαβητές, θεματοφύλακες και εκκαθαριστές, όταν είναι 

απαραίτητο για την εξυπηρέτησή σας ως μετόχων.  Επίσης προσωπικά δεδομένα των μετόχων, που κατέχουν ονομαστικές μετοχές, θα 

παράσχει η TITAN σε τρίτους, που παρέχουν υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου και σχετική γραμματειακή υποστήριξη στην ΤΙΤΑΝ. 

 

7. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

 

Η ΤΙΤΑΝ επεξεργάζεται και φυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα σας μέσα στον ΕΟΧ. 

 

8. Προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας 

 

Η ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από απώλεια, κακή 

χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, αλλοίωση και καταστροφή. Τα πληροφοριακά συστήματα της ΤΙΤΑΝ 
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προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης και ελέγχους σε διάφορα επίπεδα. Η ηλεκτρονική διακίνηση προσωπικών δεδομένων γίνεται με 

κρυπτογραφημένα μηνύματα και αυστηρά κριτήρια αναγνώρισης του παραλήπτη. Η ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει διαδικασίες αντιμετώπισης 

παραβίασης ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων, που 

βρίσκεται εντός του ΕΟΧ και συντηρείται μόνο από ειδικούς που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ.  Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας 

εντός του Ομίλου ΤΙΤΑΝ έχουν μόνο όσοι την χρειάζονται για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.  

 

9. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας 

 

Η TITAN θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στα αρχεία της για όσο διάστημα είστε μέτοχοι της ΤΙΤΑΝ.  Αφού πληροφορηθούμε 

ότι έχετε πάψει να κατέχετε μετοχές της ΤΙΤΑΝ, η ΤΙΤΑΝ μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για το μέγιστο νομικά 

επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι απαραίτητο, για να επιλυθούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με μετοχική σας σχέση με 

την ΤΙΤΑΝ και για την τήρηση νομικών, κανονιστικών ή φορολογικών υποχρεώσεων. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά 

δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι απαραίτητο, για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 

στις οποίες τυχόν εμπλακεί η ΤΙΤΑΝ, ως τον προβλεπόμενο από το νόμο χρόνο παραγραφής τους. 

 

10. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας 

 

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα (για κάποια ισχύουν περιορισμοί): 

 

α) Δικαίωμα πρόσβασης: Δικαιούστε να μας ζητήσετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και 

πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που κάνουμε (π.χ. ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, πως και για ποιον σκοπό κλπ.).  

 

β) Δικαίωμα Διόρθωσης: Δικαιούστε να μας ζητήσετε την διόρθωση, συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων σας, 

εάν είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή έχουν αλλάξει.  

 

γ) Δικαίωμα Διαγραφής: Δικαιούστε να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας εάν, μεταξύ άλλων, δεν είναι πλέον 

απαραίτητη ή νόμιμη η επεξεργασία τους ή έχετε αποσύρει την συναίνεσή σας, εάν σ’ αυτήν βασίζεται η επεξεργασία τους.   

 

δ) Δικαίωμα Εναντίωσης: Εάν επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 

δημόσιο συμφέρον ή για την επιδίωξη έννομου συμφέροντός μας, δικαιούστε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

σας για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας.  Αν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε 

τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν καταδείξουμε υπέρτερους επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας 

των δεδομένων σας ή για να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις.  

 

ε) Δικαίωμα Περιορισμού: Δικαιούστε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εάν 

αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή δεν είναι πια απαραίτητη ή έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία τους. 

 

 στ) Δικαίωμα Φορητότητας: Εάν βασίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην συγκατάθεσή σας, θα έχετε το 

δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας δώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από 

μηχάνημα μορφή, για να μεταφερθούν από εσάς ή από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

 

ζ) Δικαίωμα Καταγγελίας: Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας και δεν έχουμε ανταποκριθεί στο αίτημά 

σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), που είναι η 

επικεφαλής αρχή του ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ.  Εάν κατοικείτε σε χώρα του ΕΟΧ, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών 

δεδομένων στη χώρα που κατοικείτε ή στη χώρα που έγινε η παραβίαση.  Μπορείτε να βρείτε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της 

εκάστοτε αρμόδιας εποπτικής αρχής στο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. 

http://www.dpa.gr/
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