ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο
«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαµάνας αρ. 2 και Πρεµετής,
(Α.Φ.Μ. 094498725 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής «Τειρεσίας»), σας ενηµερώνει ότι τηρεί αρχεία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, στα οποία περιλαµβάνεται το Σύστηµα Αθέτησης Υποχρεώσεων και το Σύστηµα Υποθηκών
& Προσηµειώσεων («Αρχείο»), στα οποία καταχωρούνται πληροφορίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη
αντικειµενικότητας και παρέχουν πληροφόρηση για τη φερεγγυότητα των προσώπων στα οποία τα δεδοµένα αφορούν,
καθώς και για την εµπράγµατη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας τους.
Στο ανωτέρω πλαίσιο και µε σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαµβανόµενου συναλλακτικού,
πιστωτικού, κινδύνου στο πλαίσιο αναληφθείσας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά και την παροχή ορθών και
επίκαιρων πληροφοριών οικονοµικής συµπεριφοράς των υποκειµένων για την εξασφάλιση γενικά της εµπορικής πίστης,
της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώµατος οικονοµικής ελευθερίας των
επιχειρηµατιών, παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης µέσω του συστήµατος «Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου
Κινδύνων» (εφεξής «σύστηµα ΤΣΕΚ»), σε επιτηδευµατίες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) στα ακόλουθα δεδοµένα του
Αρχείου α) ακάλυπτες επιταγές, β) απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή, γ)
αιτήσεις πτωχεύσεων – αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω µη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη,
δ) αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε) κηρυχθείσες πτωχεύσεις,
στ) διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου, ζ) πλειστηριασµοί κινητών & ακινήτων, η) υποθήκες,
προσηµειώσεις υποθηκών και τροπές προσηµειώσεων σε υποθήκες, θ) κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών
βάσει Ν.∆. 1923, ι) αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθµισης οφειλών (Ν. 3869/2010), καθώς και δεδοµένα εταιριών
από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ.
Πηγές των παραπάνω δεδοµένων - τόσο για τα ήδη συλλεχθέντα όσο και για αυτά που θα συλλεγούν στο µέλλον- είναι
τα
πιστωτικά
και
χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα,
τα
Υποθηκοφυλακεία/Κτηµατολογικά
Γραφεία
και
τα
Ειρηνοδικεία/Πρωτοδικεία όλης της χώρας, καθώς και τα ΦΕΚ & το ΓΕΜΗ.
Τα δεδοµένα διατηρούνται στο Αρχείο και µεταδίδονται µέσω του ως άνω συστήµατος ΤΣΕΚ για το χρονικό διάστηµα
που ορίζει το άρθρο 40 ν. 3259/2004, όπως εκάστοτε ισχύει.
Αποδέκτης των δεδοµένων του συστήµατος ΤΣΕΚ είναι η ατοµική επιχείρηση του Κωνσταντίνου Πράντζιου (LPR)
χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους, Παπανικολή 3, ΑΦΜ 058501221,
µε την οποία συναλλάσσεσθε, κατόπιν προηγούµενης σύνδεσής της µε αυτό και σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους
σύνδεσης (https://tsek.teiresias.gr) (εφεξής «επιχείρηση»).
Τα δεδοµένα διατίθενται στην επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν προορίζονται για µεταπώληση ή περαιτέρω διάθεση και
τηρούνται από αυτή µέχρι το τέλος της εκάστοτε συναλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας αντλούνται. Εάν συνδέεστε µε
την επιχείρηση µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου, τα ως άνω δεδοµένα θα διατίθενται σε αυτή για όσο χρόνο
ισχύει η ως άνω σύµβαση, κατ’επιλογή και µε ευθύνη της επιχείρησης, άλλως θα διατίθενται στα πλαίσια συγκεκριµένης
συναλλαγής.
Έχετε δικαίωµα πρόσβασης, ενηµέρωσης, αντίρρησης και δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε το Ν. 2472/1997, τα
οποία µπορείτε να ασκήσετε στα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών της Τειρεσίας, επί της οδού Αλαµάνας 1, 151 25
Μαρούσι. Το δικαίωµα πρόσβασης και τυχόν αντίρρησής σας στην κατά την παρούσα πρόσβαση µπορεί να διατυπωθεί
εγγράφως και στην ανωτέρω αναφερόµενη επιχείρηση, η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως εντολοδόχος της Τειρεσίας.
Σε περίπτωση άσκησης δικαιώµατος αντίρρησης, η επιχείρηση υποχρεούται άµεσα να διακόψει την πρόσβαση στα
δεδοµένα και να διαβιβάσει αµελλητί ηλεκτρονικά (µέσω email ή fax) το ως άνω έγγραφο στην Τειρεσίας. Μετά την
ικανοποίηση του σχετικού αιτήµατός σας στους αποδέκτες του συστήµατος ΤΣΕΚ θα εµφανίζεται η ένδειξη «∆εν επιθυµεί
τη µετάδοση των δεδοµένων που τον αφορούν», η οποία εκτιµάται ελεύθερα µε τις όποιες τυχόν επιπτώσεις.
Κατ΄εξαίρεση δεδοµένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να µεταδίδονται.
Άρση του αιτήµατος µη µετάδοσης πραγµατοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε µόνον προς την Τειρεσίας.
Για το ανωτέρω σύστηµα της Τειρεσίας γίνεται περιοδική ενηµέρωση του κοινού δια του τύπου και µέσω της ιστοσελίδας
της εταιρίας στις διευθύνσεις http://www.tiresias.gr & https://tsek.teiresias.gr
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