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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 

021048426000, η οποία εδρεύει στο 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας (εφεξής η «Εταιρεία»)», 

υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο 

πλαίσιο και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), το ν. 4624/2019 και 

τις λοιπές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με το παρόν 

έντυπο ενημέρωσης γνωστοποιεί στα φυσικά πρόσωπα που είναι ή υπήρξαν εγγεγραμμένοι 

μέτοχοι της Εταιρείας, που εκάστοτε έχουν τη μετοχική ιδιότητα στην Εταιρεία, νόμιμοι 

αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι των μετόχων καθώς επίσης και οι ενεχυρούχοι δανειστές των 

μετόχων (εφόσον υπάρχουν), οιοσδήποτε έχει δικαίωμα ψήφου και εν γένει αντλεί ή/και 

ασκεί δικαιώματα επί των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, οι εκπρόσωποι των μετόχων, και 

τα πρόσωπα τα οποία ασκούν το δικαίωμα ψήφου εκπροσωπώντας νομικά πρόσωπα, καθώς 

και όσοι συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας 

(εφεξής για τους σκοπούς του παρόντος έκαστος εκ των ανωτέρω θα καλούνται από κοινού 

οι «Μέτοχοι» και έκαστος εξ αυτών ο «Μέτοχος») ότι η Εταιρεία ως εκδότρια των μετοχών 

ή/και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν τα πρόσωπα αυτά λόγω της ιδιότητάς τους ως μετόχων της 

Εταιρείας, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

(α) δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, 

ημερομηνία γέννησης, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αρμόδια Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), χώρα φορολογικής κατοικίας, επάγγελμα/δραστηριότητα, 

Α.Δ.Τ. ή αριθμός διαβατηρίου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, υπηκοότητα και λοιπά 

δημογραφικά στοιχεία, 

(β) δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο 

σταθερό ή/και κινητό κ.λπ., 

(γ) αριθμός και κατηγορία μετοχών, 

(δ) Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), Λογαριασμός 

Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), Αριθμός Μητρώου Μετόχου.  

(ε) δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική 

Συνέλευση και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, 

(στ) δεδομένα αλληλογραφίας με τους μετόχους, 

(ζ) δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου του Μετόχου 

στη Γενική Συνέλευση. 

(η) υπογραφή 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται είτε απευθείας 

από το Μέτοχο, είτε από τρίτα εξουσιοδοτημένα από το Μέτοχο πρόσωπα είτε από την 

Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η οποία είναι η 

διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 

Συνίσταται η επικαιροποίηση των στοιχείων των Μετόχων σε περίπτωση σχετικής μεταβολής 

τους, ώστε το Μητρώο Εταιρειών να είναι διαρκώς επικαιροποιημένο και ενημερωμένο.  
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ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Η συγκέντρωση και επεξεργασία των ανωτέρω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων από 

την Εταιρεία (η οποία - συγκέντρωση και επεξεργασία - περιορίζεται στις απολύτως 

αναγκαίες ενέργειες για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν) αποσκοπεί στην 

υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία της 

μετοχικής ιδιότητας και την εν γένει εξυπηρέτηση των Μετόχων. Ειδικότερα:  

(α) την ταυτοποίηση της μετοχικής ιδιότητας, 

(β) την επικοινωνία με τον Μέτοχο, 

(γ) τον έλεγχο της δυνατότητας και της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων εκ της 

μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία (ενδεικτικά, άσκηση δικαιωμάτων 

συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, κατάσταση μετόχων, τήρηση πρακτικών της 

Γενικής Συνέλευσης, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις διανομή μερίσματος), 

(δ) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των μετόχων της (πχ. καταβολή 

μερίσματος) καθώς και σχετικών αιτημάτων τους (π.χ. έκδοση βεβαίωσης), 

(ε) την εκπλήρωση και την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας 

στο πλαίσιο της διαφύλαξης πιθανών νομικών αξιώσεων της Εταιρείας, 

(στ) την τήρηση ιστορικού αρχείου μετόχων της Εταιρείας. 

(ζ) τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.), στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, όταν αυτό απαιτείται 

από το νόμο 

 

ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ  

(α) οι υπάλληλοι και τα στελέχη της Εταιρείας, που είναι αρμόδια για την ταυτοποίηση της 

μετοχικής ιδιότητας και για τον έλεγχο της νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων των 

Μετόχων, 

(β) τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, ήτοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν για 

λογαριασμό της Εταιρείας στο πλαίσιο σχετικής εντολής και ανάθεσης της εκτέλεσης 

συγκεκριμένων εργασιών, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και 

της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, όπως, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τραπεζικά ιδρύματα, πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, πάροχοι υπηρεσιών 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικηγόροι και δικηγορικές εταιρείες, ορκωτοί ελεγκτές λογιστές 

ή ελεγκτικές εταιρείες, εξωτερικοί σύμβουλοι και πάροχοι τεχνικών και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών.  

(γ) η Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», 

(δ) εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς 

στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους (ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Σ.Δ.Ο.Ε., Αρχή Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, 

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει και γνωστοποιήσει τα δεδομένα που 

συλλέγονται από την Εταιρεία για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν σε οιοδήποτε 

τρίτο χωρίς τη συγκατάθεση τους, εκτός των ανωτέρω υπό στοιχεία β έως δ περιπτώσεις και 

όταν ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.  
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Σε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες 

χώρες (σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνείς οργανισμούς, 

η εν λόγω διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία θα διενεργείται πάντοτε σε συμμόρφωση με 

το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και μόνο εφόσον 

παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων τα οποία συλλέγονται για τους σκοπούς που 

αναφέρονται στο παρόν τηρούνται για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας και εν γένει για το 

χρονικό διάστημα το οποίο στην κείμενη νομοθεσία ή απαιτείται για την εξυπηρέτηση και 

προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, για την άσκηση αξιώσεων και για την 

υπεράσπιση της Εταιρείας καθώς και για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων 

και εν γένει σύμφωνα με την εκάστοτε νομική βάση και τον σκοπό που εξυπηρετεί η 

επεξεργασία τους 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έκαστος Μέτοχος δύναται όπως:   

(α) έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία και τον αφορούν και ζητά 

τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας 

κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης 

(γ) ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού), 

(δ) αρνηθεί ή/και εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων του που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης), 

(ε) ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας (δικαίωμα 

διαγραφής), 

(στ) ζητήσει από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει σε 

οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). 

 
Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήματος 
μετόχου, εάν ενδεικτικά η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μετοχικής 
ιδιότητας ή/και την κατοχή δικαιώματος ψήφου, για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως 
μετόχου της Εταιρείας ή/και ως έχοντος δικαίωμα ψήφου, καθώς και για τη θεμελίωση, την 
άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, τη συμμόρφωση της 
Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της έναντι των 
μετόχων της. 
Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί τη διαγραφή προσωπικών 
δεδομένων μετόχου, εάν αυτά είναι αναγκαία προς τον σκοπό τήρησης ιστορικού αρχείου 
μετόχων, καθώς και εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη 
θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση 
υποχρεώσεών της. 
 
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, έκαστος Μέτοχος μπορεί να απευθύνεται 
τηλεφωνικά προς την Εταιρεία (2332042412, 42434, 42456) ή/και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@daiosplastics.com. 
Η Εταιρεία θα εξετάζει αμελλητί το σχετικό αίτημα σε σχέση με τις σχετικές προβλέψεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και θα απαντά το αργότερο εντός τριάντα 
ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματός.  
Εάν, για λόγους πολυπλοκότητας του αιτήματος ή πληθώρας αιτημάτων, η Εταιρεία αδυνατεί 
να απαντήσει εγκαίρως, θα προβαίνει σε σχετική ενημέρωση εντός χρονικού διαστήματος  
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τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εξηγώντας τους λόγους της 
σχετικής καθυστέρησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) 
μήνες από τη λήξη της τριακονθήμερης προθεσμίας. Εφόσον απαιτηθεί, ενδέχεται να 
ζητηθούν στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου) προκειμένου 
να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων. 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Ο Μέτοχος διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 
τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr., έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων που τον 
αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο, 
καθώς και δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. 

 


