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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης 

απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, των οποίων την διαχείριση σύμφωνα με το 

άρθρο 2 ν. 4354/2015, ως ισχύει, πρόκειται να αναλάβει την 15.7.2021 η ανώνυμη 

εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ 

ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και με διακριτικό τίτλο «NPA 

SERVICING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. 

Κηφισίας αρ. 16 (ΤΚ 115 26) και η οποία έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα 

της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΕΠΑΘ 323/2/26.8.2019). 

Ειδικότερα, η εταιρεία «ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD», με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, επί 

της Λεωφόρου 16 Κυριάκου Μάτση, Ηγκλ Χάουζ (Eagle House), Άγιοι Ομολογητές, 

απέκτησε στα πλαίσια του ν. 4354/2015 απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που της 

μεταβιβάσθηκαν από την εταιρεία «VIVABANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμη 

Τραπεζική Εταιρεία» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-

20, δυνάμει της από 1.12.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων»  

(Loan Service and Purchase Agreement), όπως τροποποιήθηκε στις 16.12.2020 και 

5.01.2021, και  της από 15.01.2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων 

(Receivables Sale and Transfer Agreement). Η καταχώριση της σύμβασης στο 

Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλάκειου Αμαρουσίου 

πραγματοποιήθηκε στις 21.01.2021 (αριθμ.πρωτ. 4/2021) και συνεπώς η εταιρεία 

«ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD» είναι η μοναδική δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων και 

αξιώσεων αναφορικά με τις απαιτήσεις που μεταβιβάσθηκαν ως ανωτέρω.  

H εταιρεία «ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD», η οποία παραμένει μοναδική δικαιούχος των 

ως άνω απαιτήσεων, ανέθεσε αρχικά την διαχείρισή τους στην εταιρεία με την 

επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», με έδρα 

το Μαρούσι Αττικής, ενώ από την 15.7.2021 η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών 

ανατίθεται στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝ ΠΙ ΕΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» 
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και με διακριτικό τίτλο «NPA SERVICING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.», με έδρα 

την Αθήνα.  

H παρούσα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ως άνω απαιτήσεις 

με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες 

εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων 

ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων 

ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη 

οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί 

επιμελητές κλπ.) ότι δυνάμει της ως άνω ανάθεσης διαχείρισης των απαιτήσεων, θα 

διαβιβασθούν και τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις απαιτήσεις αυτές 

ή σχετίζονται με αυτές. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω, η εταιρεία «ΤΑΜΖΟ ΗΟLDINGS LTD» και η εταιρεία «ΝPA 

SERVICING MONΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.» ως εταιρία για τη διαχείριση 

απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του αρ. 1 του ν. 4354/2015, από 15.7.2021 θα 

ενεργούν από κοινού ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων. Οι ευθύνες και οι 

αρμοδιότητες εκάστου των Υπευθύνων Επεξεργασίας θα διέπονται από την σχετική 

μεταξύ τους σύμβαση, το περιεχόμενο της οποίας αντανακλάται στην παρούσα 

Ενημέρωση. 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της απαίτησης και σύμφωνα με τη νομική βάση 

της εκτέλεσης της σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

για τους ακόλουθους σκοπούς: 

● Την ταυτοποίησή σας, την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επικοινωνία 

μαζί σας κατά τη διαχείριση της οφειλής σας, στο πλαίσιο είτε της αρχικής 

σύμβασης δανείου ή πίστωσης είτε σχετικής σύμβασης ρύθμισης της οφειλής 

σας, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου τόσο της προσυμβατικής όσο και της 

συμβατικής σχέσης. 

● Την διαχείριση της σύμβασης δανείου ή πίστωσης από όπου απορρέει η 

οφειλή σας που διαχειρίζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και την 

κατάρτιση με εσάς, την εκτέλεση, διαχείριση και γενικά την ομαλή λειτουργία 

σύμβασης με αντικείμενο τη ρύθμιση της οφειλής σας και την εκπλήρωση των 

εντεύθεν υποχρεώσεων. 

● Την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής σας, την αξιολόγηση των 

αιτήσεών σας και εν γένει αιτημάτων σας. 
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● Την εξυπηρέτησή σας σχετικά με αιτήματα ή παράπονα που σχετίζονται με τις 

μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της Οφειλής σας) ή/και τα 

προσωπικά σας δεδομένα. 

● Την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των 

υποχρεώσεών σας από το δάνειο ή την πίστωση από όπου απορρέει η οφειλή 

σας που διαχειρίζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 

● Την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων από εσάς ποσών από το 

δάνειο ή την πίστωση που τελούν υπό τη διαχείριση του Υπευθύνου 

Επεξεργασίας. 

● Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την εξεύρεση της βέλτιστης 

λύσης αναφορικά με την οφειλή σας. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όλο το χρονικό διάστημα διαχείρισης της 

οφειλής σας, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ανάθεσης με τον αντίστοιχο φορέα, και 

για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, σε κάθε δε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο 

χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων. 

Ειδικά σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας σας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή 

σχετικής διοικητικής διαφοράς, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας 

δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

Επιπλέον, θα τηρείται αρχείο όλων των παραπόνων που λαμβάνονται, 

συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που σχετίζονται με κάθε υπόθεση, για ελάχιστη 

περίοδο πέντε (5) ετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 157/02.04.2019 

πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, κάθε 

καταγεγραμμένη τηλεφωνική επικοινωνία θα τηρείται για σκοπούς ενημέρωσης 

οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3758/2009, όπως ισχύει), 

για ένα (1) έτος. 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα: 

Τα ειδικότερα δικαιώματα που σας παρέχει ο Κανονισμός (ΕΕ 2016/679) εν όψει  της 

άνω διαβίβασης είναι: 

● Το δικαίωμα πληροφόρησης και λήψης επιβεβαίωσης για το εάν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή μας, 

υφίστανται επεξεργασία, εντός μήνα από την υποβολή του αιτήματος. 
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● Το δικαίωμα πρόσβασης σας, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και 

ειδικώς σε πληροφορίες αναφορικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών. 

● Το δικαίωμα σας για την υποβολή προς εμάς αιτήματος περί διόρθωσης, 

περιορισμού της επεξεργασίας ή διαγραφής υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

● Το δικαίωμα λήψης αντιγράφων, και σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

● Το δικαίωμα σας να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, ως εποπτική αρχή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, αν θεωρείται ότι 

υφίσταται παραβίαση των δικαιωμάτων σας. 

● Το δικαίωμά σας και την δυνατότητα να επικοινωνείτε με τους ορισθέντες 

Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των ως άνω Εταιρειών, όπως αυτοί 

αναγράφονται στον διαδικτυακό τόπο της κάθε Εταιρείας. 

Αθήνα, 15/7/2021 

 


