
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙA ΤΗΡΗΣΗ AΡΧΕΙΟΥ (Άρθρο 11 και 1 Ν. 2472/97) 

Δεδομένου ότι συστήνεται αρχείο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπό τους όρους και με τα στοιχεία που 

περιγράφονται κατωτέρω και ότι βάσει του Άρθρου 24 παρ. 3 του Ν. 2472/97 

υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων που  αφορά η εν λόγω 

επεξεργασία, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

- Υποκείμενα επεξεργασίας προς τα οποία απευθύνεται η παρούσα είναι οι 

συνδρομητές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή «Cosmote Κινητές 

Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμος Εταιρεία», «Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική 

Εταιρία Τηλεπικοινωνιών», «Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμη Εμπορική 

και Βιομηχανική Εταιρεία» και «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος 

Εταιρία», οι οποίοι είτε στο παρόν είτε σε μελλοντικό χρόνο (α) εμφανίζουν 

ληξιπρόθεσμη οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων Ευρώ, η οποία έχει 

καταστεί ληξιπρόθεσμη για χρονικό διάστημα άνω των ενενήντα ημερών, ή (β) 

εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ή έχουν 

μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο μέσω διαδικασίας φορητότητας αριθμού χωρίς να 

έχουν πληρώσει κανένα λογαριασμό παρά τις νόμιμες οχλήσεις ή αρνήθηκαν να 

προβούν σε διακανονισμό της οφειλής τους. 

- Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Τηλεγνούς – 

Φορέας Εκτίμησης Φερεγγυότητας Τηλεπικοινωνιών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 56 και τηλέφωνο 

επικοινωνίας 210 61 80 011. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο κ. 

Γεώργιος Στεφανόπουλος. 

- Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου που 

συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, με 

στόχο την εξυγίανση των συναλλαγών και την αποφυγή περαιτέρω ζημίας. 

- Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι τέσσερις προαναφερθείσες εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή: 

(α) η  εταιρεία με την επωνυμία «Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμος 

Εταιρεία» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 99, με 

τηλέφωνο επικοινωνίας 210 61 77 777, 

(β) η  εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία 

Τηλεπικοινωνιών» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα 1-3, με 

τηλέφωνο επικοινωνίας 210 67 02 000, 

(γ) η  εταιρεία με την επωνυμία «Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμη 

Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, 

Λεωφόρος Κηφισίας 66, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 51 00 000, 

 



(δ) η  εταιρεία με την επωνυμία «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος 

Εταιρία» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 128, με τηλέφωνο 

επικοινωνίας 210 87 72 800. 

 

- Τα υποκείμενα επεξεργασίας διαθέτουν το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο 

και το δικαίωμα αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών 

τους δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 αντίστοιχα του Νόμου 

2472/1997, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

«Η έναρξη λειτουργίας του Φορέα έχει οριστεί για την 24η Ιουλίου 2017» 


